ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
5η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

358.475,27
358.475,27

234.549,28
234.549,28

123.925,99
123.925,99

358.475,27
358.475,27

210.182,52
210.182,52

148.292,75
148.292,75

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεων
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα, προγράμ. ηλεκτρ. Υπολογ. & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

66.879.209,61
3.052.302,14
15.491.273,63
1.671.489,38
17.609.246,22

0,00
1.649.397,84
11.272.830,74
923.005,70
12.944.296,81

66.879.209,61
1.402.904,30
4.218.442,89
748.483,68
4.664.949,41

66.879.209,61
2.518.959,05
15.363.895,91
1.671.489,38
17.609.246,22

0,00
1.577.474,21
10.911.821,06
872.701,99
11.891.534,08

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - δωρεές παγίων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων
3. Δωρεές Παγίων
66.879.209,61 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
941.484,84 4α Εισπραγμένες εισφορές απο σχέδια πόλεως
4.452.074,85
798.787,39
5.717.712,14 ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια

5.189.082,92
1.492.030,20
5.342.038,49
504.079,53
2.694.349,59
2.694.469,98
11.666.519,89
134.286.091,58

304.064,81
1.078.024,22
2.893.015,59
446.859,85
2.627.018,92
2.312.017,69
0,00
36.450.532,17

4.885.018,11
414.005,98
2.449.022,90
57.219,68
67.330,67
382.452,29
11.666.519,89
97.835.559,41

679.290,86
1.473.247,48
5.267.212,17
500.330,00
2.664.349,59
2.651.753,60
13.933.598,06
131.212.581,93

190.680,01
1.051.384,19
2.738.611,76
434.973,66
2.584.030,08
2.205.690,49
0,00
34.458.901,53

488.610,85
3. Ειδικό αποθεματικό για την ανέγερση του «Αγάλματος της Ελευθερίας»
421.863,29
2.528.600,41
65.356,34
IV. Αποτελέσματα εις νέο
80.319,51 Υπόλοιπο πλεόνασματος-ελλείμματος χρήσεως εις νέον
446.063,11 Υπόλοιπο πλεονασμάτων -ελλειμάτων προηγ. χρήσεων εις νέον
13.933.598,06 Υπόλοιπο ελλειμμάτων εις νέον
96.753.680,40

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
3. Κτίρια και τεχνικά έργα

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2015

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον: Προβλέψεις Υποτίμησης
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις
1.α. Απαιτήσεις από τέλη ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Μείον : Προβλέψεις

1.527.227,10
532.833,01

2.935.960,33
476.604,07
284.215,27
127.374,80

1β. Απαιτήσεις εισφορών από εφαρμ. σχεδ. πόλης.
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
4.α. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις από χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
4.β.
Επισφαλείς απαιτήσεις
απαιτήσεις ελλείμματος
από μισθώματα
λατομείων
4.γ. Επισφαλείς
ταμείου
Αιτωλικού από
την απογραφή
Μείον : Προβλέψεις
5. Χρεώστες Διάφοροι
6. Λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού λόγω
993.679,17 εξόδου από την υπηρεσία
97.895.652,32 2. Λοιπές προβλέψεις

1.526.512,18
532.833,01

994.394,09
98.953.879,49

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.572.592,25
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
165.967,53

3.049.196,32
476.604,07
293.342,33
127.374,80

2.459.356,26
156.840,47
1.414.380,98
0,00

547.206,24
535.007,46
35.169,10
35.169,10

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)

12.198,78
0,00

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
12.168,47 3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ. Υποχρεώσεων
0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
0,00 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρ.στην επόμενη χρήση
2.809.899,95 8. Πιστωτές διάφοροι
5.000,00 8.α. Δικαιούχοι αποζημιώσεων
7.141.303,18

35.169,10
35.169,10

0,00
3.255.805,03
5.000,00
7.303.581,52

29.378,72
2.553.757,46
2.583.136,18

610,76 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.639.914,20
1.Έσοδα επομένων χρήσεων
2.640.524,96 1α.Έσοδα σχεδίου πόλεως εισπρακτέα σε επόμενες χρήσεις

9.886.717,70

9.781.828,14

2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα
2.α Πιστοποιημένα και μή τιμολογημένα έργα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

72.472,18
527.734,04
600.206,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

108.217.595,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
46.808.855,17
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού
0,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί
46.808.855,17

38.175.597,14
0,00
38.175.597,14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό
Σύνολο
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα Κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
MΕΙΟΝ:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα-έλλειμμα)

2.749.158,71 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα-έλλειμμα) χρήσεως
438.548,00 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων
9.651.702,54 Σύνολο
12.839.409,25 Μείον:
12.421.838,84 Φόρος εισοδήματος
417.570,41 Έλλειμμα εις νέον
6.572,41
424.142,82

13.008.075,36
11.701.155,47
1.306.919,89
14.309,48
1.321.229,37

18.286,35
0,00
51.807,44

1.307.630,72
0,00
628.042,20
0,00
178.738,60
187.540,87
327.590,38
0,00
2.015.997,40
2.015.997,40

1.475.756,39
-154.527,02

-33.521,09
-188.048,11

1.935.672,92

693.869,85
1.053.754,96
0,00
1.053.754,96

56.532,01
616.759,53
26.107.252,43
744.376,81
27.524.920,78

56.532,01
616.759,53
25.096.184,29
602.689,20
26.372.165,03

4.512,10
4.512,10

4.512,10
4.512,10

1.051.676,21
-1.629.033,83
-577.357,62

-850.948,42
-778.085,41
-1.629.033,83

101.742.367,27

99.537.935,31

36.877,10
0,00

36.877,10
0,00

36.877,10

36.877,10

879.533,21
879.533,21

1.102.876,38
1.102.876,38

2.976.697,01
0,00
183.404,18

3.388.624,63
0,00
151.266,15

120.779,41
222.926,98
78.484,67
1.207.563,53
4.789.855,78

186.146,17
234.359,92
79.333,15
1.307.766,61
5.347.496,63

5.669.388,99

6.450.373,01

23.887,53
1.414.380,98

61.568,76
1.575.674,98

220.301,70

196.603,72

253.599,84
80.000,00
1.992.170,05

278.562,69
80.000,00
2.192.410,15

109.440.803,41

108.217.595,57

38.175.597,14

46.808.855,17
0,00
46.808.855,17

38.175.597,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014

3.070.119,92
407.516,30
9.530.439,14

1.404.157,23
71.599,16

74.790.292,01
74.790.292,01

62.019,18
478.095,93
540.115,11

109.440.803,41

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί

74.790.292,01
74.790.292,01

1.575.674,98
0,00
547.175,93
535.007,46

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2014

1.491.629,23
63.649,74
53.706,22
0,00
191.711,90

1.219.469,88
0,00
297.804,62
0,00
9.535,50
37.811,21
981.918,56
0,00
1.980.048,80
1.980.048,80

κλειόμενης
χρήσεως 2015

προηγούμενης
χρήσεως 2014

1.053.754,96
-1.629.033,83
-575.278,87

-781.132,60
-778.085,41
-1.559.218,01

2.078,75
-577.357,62

69.815,82
-1.629.033,83

1.555.278,97
-1.131.136,15

-138.005,68
-1.269.141,83

1.517.274,50

1.029.265,27
-781.132,60
0,00
-781.132,60

Μεσολόγγι , 15 Οκτωβρίου 2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΣΕ 094807

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Μ 535371

ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 721063

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου «Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου «Ι. Π. Μεσολογγίου» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2015, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1.Δεν έχουν μεταβιβαστεί στη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ι.Π. Μεσολογγίου», όπως θα έπρεπε, λόγω της επέκτασης της δραστηριότητάς της, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού, κατ εφαρμογή του Ν.3852/2010 πρόγραμμα «Καλλικράτης» και βάσει της υπ' αριθ. 49/2011

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Τεύχος Β 802/10.5.2011): α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (Δίκτυα ύδρευσης, δεξαμενές, αντλιοστάσια κλπ.) των υπηρεσιών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού, αξίας κτήσης ποσού € 5.262.394,31 και σωρευμένων αποσβέσεων έως την 31.12.2015
ποσού € 4.911.879,81. Λόγω του λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου, εμφανίζονται αυξημένα κατά το αναπόσβεστο υπόλοιπο ποσού ευρώ 350.514,50 και
β) Απαιτήσεις από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης ποσού € 284.215,27 αφορούν ανείσπρακτα υπόλοιπα κατά την 31/12/2015, που προέρχονται από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Αιτωλικού προ της 31/12/2010. Έναντι των ανωτέρω ανείσπρακτων απαιτήσεων είχαν σχηματιστεί, κατά την απογραφή
έναρξης, προβλέψεις μη είσπραξης ποσού € 127.374,80. Έχουμε την γνώμη ότι, οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να μεταφερθούν άμεσα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.1069/1980. Λόγω του λανθασμένου αυτού
λογιστικού χειρισμού, το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου, εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό της διαφοράς ευρώ 156.840,47
2. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι τα αποτελέσματα και οι υποχρεώσεις της παρούσας χρήσης, δεν έχουν επιβαρυνθεί με το κόστος αποκομιδής και εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου προς τον «Σύνδεσμο Στερεών Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας» για τα έτη 2011 (Ιούνιος έως Δεκέμβριο)
2012, 2013 2014 και 2015. Ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε για την επίδραση στα αποτελέσματα και στις υποχρεώσεις του Δήμου καθώς και την επιβεβαίωση υποχρέωσης από προηγούμενες χρήσεις ποσού €192.011,50, καθότι δεν κατέστη δυνατό να προσδιορισθεί το ποσό της εν λόγω οφειλής. Κατά την
γνώμη μας θα πρέπει άμεσα η αρμόδια υπηρεσία να οριστικοποιήσει τις υποχρεώσεις αυτές, ώστε ο Δήμος να έχει μια ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών του.
3.Κατά τον έλεγχο του Λογαριασμού του Ισολογισμού ΓΙΙ.1''Προμηθυτές'' διαπιστώσαμε α)Υφίσταται ασυμφωνία του υπολοίπου των προμηθευτών μεταξύ της Γενικής Λογιστικής και του συστήματος Δημοσίου Λογιστικού(μητρώο δεσμεύσεων) β)Μέρος των υποχρεώσεων σε προμηθευτές εξοφλούνται

σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων γ)Υφίστανται ακίνητα υπόλοιπα από προηγούμενες χρήσεις ποσού €375χιλ περίπου. Λόγω των ανωτέρω διατηρούμε επιφύλαξη για την ακρίβεια του υπολοίπου των υποχρεώσεων προς προμηθευτές. Κατά την γνώμη μας, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε σύσταση
επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να ελέγξει το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές πιστωτές, ώστε να γίνει εκκαθάριση και ορθή απεικόνιση των οφειλόμενων του Δήμου καθώς και συμφωνία αυτών με το μητρώο δεσμεύσεων.
4.Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011 έως 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
5. Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου μας, με βάση την υπ'αριθμ 134/2015απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατόπιν εφέσεως με την υπ'αριθμ Α646/2017 απόφαση, του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, επιβληθήκαν εισφορές και πρόστιμα από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), ποσού € 285.923,24
και € 312.938,16 αντίστοιχα για ασφαλιστική τακτοποίηση» σχολικών φυλάκων, που αφορούν τη χρονική περίοδο από 2001 έως 2006. Λόγω του γεγονότος αυτού οι υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένες και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των € 598.861,40.
6. Από την προηγούμενη χρήση απεικονίστηκαν στις υποχρεώσεις του Δήμου και συγκεκριμένα λογαριασμοί ''δικαιούχοι αποζημιώσεων επικειμένων και γης'', για το έργο «Είσοδος Μεσολογγίου - Οδός Αγίου Αθανασίου» και την εφαρμογή σχεδίου πόλης Βίγλας-Καλλονής-Αγ. Δημητρίου, οι οποίες ανέρχονται
κατά την 31/12/2015 στο ποσό €1.207.563,53. Σημειώνεται ότι, στην παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκαν πληρωμές σε δικαιούχους αποζημιώσεων ποσού € 161.089,24.Στις πληρωμές των ανωτέρω αποζημιώσεων από το 2003 έως το 2013 διαπιστώθηκε ότι, πρέπει να διερευνηθούν από το Δήμο οι
πληρωμές αποζημιώσεων ποσού € 43.578,95, καθότι αφορούσαν το ίδιο οικοδομικό τετράγωνο και την ίδια αιτία αποζημίωσης (επικείμενα-γη) με άλλη ισόποση πληρωμή. Επίσης κατά την γνώμη μας, απαιτείται περεταίρω διερεύνηση για τις οφειλόμενες αποζημιώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν και
να καταβληθούν. Τα ανωτέρω ζητήματα ήταν ο λόγος που λήφθηκε η υπ.αριθμ. 116/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση μια επιτροπής διερεύνησης, η οποία θα πρέπει να προβεί στην εκκαθάριση και ορθή απεικόνιση των οφειλόμενων ποσών του Δήμου στους δικαιούχους.
7. Από την επιστολή που μας προσκομίστηκε από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για τις δικαστικές υποθέσεις που δημιουργήθηκαν στη χρήση 2014 και 2015 διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούν αγωγές με σημαντική πιθανότητα υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων από το Δήμο, σύμφωνα με τη γνώμη του
νομικού συμβούλου, οι οποίες μέχρι την 31/12/2015 δεν είχαν τελεσιδικήσει και αφορούν αγωγές τρίτων κατά του Δήμου, συνολικού ποσού € 374.080,40 , για τις οποίες δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων του Δήμου και ως εκ τούτου δεν έχουν περιληφθεί ως πιθανές
υποχρεώσεις του στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015.Επιπλέον των ανωτέρω υποθέσεων υπάρχουν και δικαστικές υποθέσεις που έχουν προκύψει προ της 01/01/2014 και για τις οποίες δε λάβαμε επιστολή από το νομικό σύμβουλο του Δήμου. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη
για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά του Δήμου. Από δικές μας ελεγκτικές διαδικασίες εντοπίσαμε ότι εκκρεμούν αγωγές με σημαντική πιθανότητα υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων από το Δήμο οι οποίες μέχρι την 31/12/2015 δεν είχαν τελεσιδικήσει και αφορούν αγωγές τρίτων κατά του Δήμου
συνολικού ποσού € 64.482,00.Για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων του και ως εκ τούτου δεν έχουν περιληφθεί ως πιθανές υποχρεώσεις του στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν
βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: Για τα ακίνητα του Δήμου τα οποία περιλαμβάνονται στην απογραφή έναρξης καθώς και εκείνα που ενδεχομένως ενταχθούν στην ακίνητη περιουσία του, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο νομικός έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας αυτών. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
09 Νοεμβρίου
2018
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων καιΑθήνα,
των σχετικών
γνωστοποιήσεων
που έγιναν από τη Διοίκηση.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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