ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΔΤΚΗ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016
6η ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016)
Ποσά κλειόμενηρ χπήσεωρ 2016
Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2015
Αξία κτήσεωρ
Αποσβέσειρ
Αναπόσβ. αξία
Αξία κηήζεωρ
Αποζβέζειρ
Αναπόζβ. αξία

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο

2.167.557,14

2.079.720,42

87.836,72

2.144.737,14

2.032.573,14

112.164,00

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Ποζά κλειόμενηρ
Υπήζεωρ 2016

Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεθάλαιο

Ποζά πποηγούμενηρ
Υπήζεωρ 2015

7.719.938,44

7.719.938,44

ΙΙ. Γιαθοπέρ αναπποζαπμογήρ και επισοπηγήζειρ επενδύζεωνΓωπεέρ παγίων
3. Δσξεέο παγίσλ
25.744.596,75
4. Επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ
16.951.413,43
42.696.010,18
ΙΙΙ.Αποθεμαηικά κεθάλαια
3. Εηδηθά απνζεκαηηθά
0,00

25.753.606,48
14.689.488,47
40.443.094,95

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΙΙ. Δνζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ
1. Γήπεδα - Οηθόπεδα
1α. Πιαηείεο-Πάξθα -Παηδόηνπνη θνηλήο ρξήζεσο
1β. Οδνί-Οδνζηξώκαηα θνηλήο ρξήζεσο
1γ. Πεδνδξόκηα θνηλήο ρξήζεσο
2. Δάζε
3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
3β. Εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεσο
3γ. Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο
4. Μεραλήκαηα-Τερληθέο εγθαη. θαη ινηπόο κεραλνι.εμνπι.
5. Μεηαθνξηθά κέζα
6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο
Σύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙΙ)

26.622.292,37
2.671.893,38
9.501.444,10
4.967.190,07
10.759.462,36
23.995.705,35
482.460,63
1.277.194,50
741.296,78
2.144.753,79
1.708.116,29
9.615.792,67
94.487.602,29

0,00
1.979.876,19
6.920.350,34
3.633.208,61
0,00
16.058.551,27
303.385,52
300.176,32
700.708,68
2.138.474,35
1.551.434,64
0,00
33.586.165,92

26.622.292,37
692.017,19
2.581.093,76
1.333.981,46
10.759.462,36
7.937.154,08
179.075,11
977.018,18
40.588,10
6.279,44
156.681,65
9.615.792,67
60.901.436,37

26.622.292,37
2.671.893,38
9.493.966,19
4.967.190,07
10.759.462,36
23.666.357,79
476.562,78
1.257.825,08
734.949,14
2.142.558,79
1.658.273,71
6.655.117,14
91.106.448,80

0,00
1.916.134,72
6.659.896,31
3.469.968,86
0,00
15.387.931,63
293.877,31
250.531,49
674.745,83
2.131.595,41
1.515.935,63
0,00
32.300.617,19

26.622.292,37
755.758,66
2.834.069,88
1.497.221,21
10.759.462,36
8.278.426,16
182.685,47
1.007.293,59
60.203,31
10.963,38
142.338,08
6.655.117,14
58.805.831,61

IV. Αποηελέζμαηα ειρ νέο
Υπόινηπν πιενλάζκαηνο εηο λέν

ύνολο ιδίων κεθαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)

0,00

5.016.833,31
5.016.833,31

3.480.791,71
3.480.791,71

55.432.781,93

51.643.825,10

238.576,84
50.000,00
288.576,84

212.834,54
50.000,00
262.834,54

8.315.405,65
0,00
8.315.405,65

8.902.130,59
0,00
8.902.130,59

1.478.552,57
59,73
67.158.28

1.314.693,81
16.312,73
62.714,44

586.724,91
51.577,36
2.184.072,85

360.132,80
24.937,30
1.778.791,08

10.499.478,50

10.680.921,67

0,00
317.740,14
317.740,14

200.000,00
564.311,50
764.311,50

Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ
ΙΙΙ. Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ & άλλερ μακποππόθεζμερ
σπημαηοοικονιμικέρ απαιηήζειρ
1. Τίηινη πάγηαο επέλδπζεο
Μείνλ : Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε

514.945,82
509.145,71

2. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
κείνλ : Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο

732.724,29
723.578,23

ύνολο πάγιος ενεπγηηικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ι. Αποθέμαηα
4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο
Αλαιώζηκα πιηθά.Αληαι/θά θαη Είδε ζπζθεπαζίαο

ΙΙ. Απαιηήζειρ
1. Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
κείνλ : Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
11. Φξεώζηεο δηάθνξνη

897.013,15
393.747,08

ΙV. Γιαθέζιμα
1. Τακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο

1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
2. Λνηπέο πξνβιέςεηο

514.945,82
509.145,71

5.800,11

5.800,11

853.320,66
750.000,00

9.146,06
14.946,17

103.320,66
109.120,77

60.916.382,54

58.914.952,38

44.943,36

50.253,82

853.801,62
367.325,31

503.266,07
37.842.46
541.108,53

486.476,31
33.915,80
520.392,11

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Ι. Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
2. Δάλεηα Τξαπεδώλ
8 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

ΙΙ. Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
1. Πξνκεζεπηέο
2α. Επηηαγέο πιεξσηέεο
5. Υπνρξεώζεηο απν θόξνπο ηέιε
7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ
επόκελε ρξήζε
8. Πηζησηέο δηάθνξνη

ύνολο ςποσπεώζεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

15.639,66
3.920.732,37
3.936.372,03

21.823,55
2.703.072,42
2.724.895,97

4.522.423,92

3.295.541,90

63.040,56
948.893,67
1.011.934,23

70.439,45
958.795,08
1.029.234,53

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)

66.538.577,41

63.351.892,81

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ)

66.538.577,41

63.351.892,81

2. Υπεωζηικοί λογαπιαζμοί Γημοζίος Λογιζηικού

23.516.976,16

16.528.845,98

2. Πιζηωηικοί λογ/ζμοί Γημοζίος Λογιζηικού

23.516.976,16

16.528.845,98

ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓIV)
Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
1.Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

ΗΜΔΙΧΔΙ
1. Ο Δήκνο Λπθόβξπζεο-Πεύθεο πξνέθπςε από ηε ζπλέλσζε ησλ Δήκσλ Λπθόβξπζεο θαη Πεύθεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 ("Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο"). Οη Δήκνη Λπθόβξπζεο θαη Πεύθεο εθαξκόδνπλ
ην Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην (δηπινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα) από ηελ ρξήζε 2002.
2. Δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηνπ Δήκνπ.
3. Γηα δαλεηαθέο ππνρξέσζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 8.887.843,54 ππάξρνπλ ζπκβάζεηο ελερπξίαζεο απαηηήζεσλ όπσο Τέιε Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Τ.Α.Π.), Κεληξηθνί Απηνηειείο Πόξνη (Κ.Α.Π) , Δεκνηηθνί θόξνη θαη έζνδα
πνπ εηζπξάηνληαη κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ ΔΕΗ σο εμαζθάιηζε ησλ ππνρξεώζεσλ απηώλ.
ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜAΣΧΝ ΥΡΗΔΧ
31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016)
Ποσά κλειόμενηρ χπήσεωρ 2016
Ι.Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεωρ
1. Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

5.172.283,82
778.859,28
3.724.608,73

2. Έζνδα από θόξνπο-εηζθνξέο-πξόζηηκα-πξνζαπμήζεηο
3. Ταθηηθέο επηρνξεγήζεηο από θξαηηθό πξνππνινγηζκό
Μείον: Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Μικηά αποηελέζμαηα (πλεόναζμα) εκμεηαλλεύζεωρ
Πλέον: Άιια έζνδα
ύνολο
Μείον: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ
Μεπικά αποηελέζμαηα (πλεόναζμα/έλλειμμα) εκμεηαλλεύζεωρ

2.744.144,61
17.897,67

11.556,65
0,00
338.786,25

Πλέον: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Μείον: 1. Πξνβιέςεηο ππνη.ηίηισλ πάγηαο επέλδπζεο
3. Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Ολικά αποηελέζμαηα (πλεόναζμα/έλλειμμα) εκμεηαλλεύζεωρ
Πλέον:
1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα
3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
4. Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Μείον:
1. Εθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
2. Έθηαθηεο δεκηέο
3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Οπγανικά και έκηακηα αποηελέζμαηα (πλεόναζμα)
Μείον: Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Μείον : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΠΛΔΟΝΑΜΑ) ΥΡΗΔΧ

Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2015
5.106.719,36
722.525,91
3.867.062,21

9.675.751,83
5.746.480,37
3.929.271,46
36.279,50
3.965.550,96

2.854.999,88
13.415,42

2.762.042,28
1.203.508,68

908,56
0,00
447.766,51

-327.229,60
876.279,08

767.018,03
10.529,56
0,00
777.547,59
13.370,66
0,00
64.838,46

78.209,12
1.332.696,01
1.332.696,01

9.696.307,48
6.094.748,26
3.601.559,22
76.421,11
3.677.980,33

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Ποζά κλειόμενηρ
σπήζεωρ 2016
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο
1.575.617,55
Υπόινηπν απνηειεζκάησλ (πιενλαζκάησλ) πξνεγνύκελσλ
ρξήζεσλ
3.480.791,71
ύνολο
5.056.409,26
Μείνλ: 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Πλεόναζμα ειρ νέο

39.575.95
5.016.833,31

Ποζά πποηγούμενηρ
σπήζεωρ 2015
1.442.966,22
2.071.647,28
3.514.613,50
33.821,79
3.480.791,71

2.868.415,30
809.565,03

-446.857,95
362.707,08

1.159.024,34
80.056,37
0,00
1.239.080,71

699.338,47
1.575.617,55

1.242,24
17.181,08
140.398,25

0,00
1.575.617,55

158.821,57
1.620.356,50
1.620.356,50

1.080.259,14
1.442.966,22
0,00
1.442.966,22

ΠΔΤΚΗ, 13 επηεμβπίος 2017
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΑΝΑΣΑΙΟ B. ΜΑΤΡΙΓΗ
ΑΓΣ ΑΔ 565681

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Η ΛΟΓΙΣΡΙΑ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΔΣ Υ 058595

ΓΑΛΑΝΙΓΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ
ΑΓΣ Μ 291627
ΑΡ. ΑΓΔΙΑ Α ΣΑΞΗ 31425/2003

Ζκθεςη Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή
Προσ το Δημοτικό Συμβοφλιο του Δήμου Λυκόβρυςησ Πεφκησ
Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Διμου Λυκόβρυςθσ Πεφκθσ ,που αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31 Δεκεμβρίου 2016, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ καιτο ςχετικό προςάρτθμα.
Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ
Η Διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ», όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από
ουςιϊδθ ανακρίβεια που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Ευθφνη του Ελεγκτή
Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Επίςθσ λάβαμε υπόψθ μασ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει και τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του Ν.3852/2010). Τα πρότυπα αυτά
απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Διμου, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων του
Διμου. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλόλθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων.
Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη
Από τον ζλεγχό μασ προζκυψαν τα εξισ:
1)Στα πλαίςια του ελζγχου μασ και κατά τθ διαδικαςία επιβεβαίωςθσ υπολοίπων λογαριαςμϊν απαιτιςεων, εςτάλθςαν επιςτολζσ επιβεβαίωςθσ ςε οφειλζτεσ του Διμου ςυνολικοφ φψουσ € 306.481, επί του ςυνόλου απαιτιςεων € 897.013 που περιλαμβάνονται ςτα κονδφλια του Ενεργθτικοφ Δ.ΙΙ.1 «Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν» και «Προβλζψεισγια
επιςφαλείσ απαιτιςεισ». Μζχρι τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ παροφςθσ ζκκεςθσ ελζγχου ζχουμε λάβει απευκείασ επιςτολζσ από οφειλζτεσ ποςοςτοφ 32% επί του δείγματοσ που επελζγθ και 11% επί του πλθκυςμοφ, για το υπόλοιπο ανεπιβεβαίωτο μζροσ του δείγματοσ. Οι εναλλακτικζσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που εφαρμόςαμε για τθν επιβεβαίωςθ των υπολοίπων αυτϊν δεν
μασ παρείχαν επαρκι διαςφάλιςθ. Συνεπϊσ, διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν ορκότθτα των κονδυλίων αυτϊν και τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτα αποτελζςματα χριςθσ και προθγοφμενων χριςεων και ςτα Ίδια Κεφάλαια του Διμου. 2)Με βάςθ τισ επιςτολζσ των ςυνεργαηόμενων Νομικϊν Συμβοφλων του Διμου, υπάρχουν εκκρεμείσ αγωγζσ από τρίτουσ και εργαηομζνουσκατά του
Διμου διεκδικϊντασ αποηθμιϊςεισ ποςοφ € 309.682. Η τελικι ζκβαςθ των αγωγϊν αυτϊν δεν είναι δυνατό να προβλεφκεί ςτο παρόν ςτάδιο και, ωσ εκ τοφτου, δεν ζχει ςχθματιςτεί οποιαδιποτε πρόβλεψθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε ςχζςθ με τισ αγωγζσ αυτζσ. Συνεπϊσ, διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν ενδεχόμενθ ι πικανι επίπτωςθ λόγω τθσ φπαρξθσ αξιϊςεων και
διεκδικιςεων κατά του Διμου, ςτουσ λογαριαςμοφσ προβλζψεων, ςτα Αποτελζςματα Χριςθσ, ςτα Ίδια Κεφάλαια και ςτθν περιουςιακι κατάςταςθ του Διμου κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016. Ακόμθ, διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν φπαρξθ επιπλζον αγωγϊν και αξιϊςεων από τρίτουσ κατά του Διμου, κακϊσ μζχρι τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ ελζγχου δεν λάβαμε επιςτολι
από όλουσ τουσ νομικοφσ ςυμβοφλουσ που αςχολοφνται με τισ νομικζσ υποκζςεισ του Διμου. Κατά τθ διενζργεια του ελζγχου μασ εςτάλθςαν επιςτολζσ ςε δεκατρείσ (13) ςυνεργαηόμενουσ Νομικοφσ Συμβοφλουσ του Διμου εκ των οποίων ανταποκρίκθκαν οι επτά (7). Τζλοσ, δεν λάβαμε επιςτολι των νομικϊν ςυμβοφλων του Διμου ςχετικά με τθν κυριότθτα των ακινιτων και
τυχόν εμπράγματα βάρθ επ’ αυτϊν. 3) Στα πλαίςια του ελζγχου μασ και κατά τθ διαδικαςία επιβεβαίωςθσ υπολοίπων του λογαριαςμοφ Πακθτικοφ Γ.ΙΙ.1 «Προμθκευτζσ», φψουσ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 € 1.478.553, εςτάλθςαν επιςτολζσ επιβεβαίωςθσ ςε προμθκευτζσ ςυνολικοφ φψουσ € 881.186. Μζχρι τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ παροφςθσ ζκκεςθσ ελζγχου ζχουμε
λάβει απευκείασ επιςτολζσ από προμθκευτζσ ποςοςτοφ 25% επί του δείγματοσ που επελζγθ και 15% επί του πλθκυςμοφ, για το υπόλοιπο ανεπιβεβαίωτο μζροσ του δείγματοσ, οι εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ που εφαρμόςτθκαν δεν ιταν ικανζσ να μασ παρζχουν επαρκι τεκμιρια αναφορικά με τθν ορκότθτα των υποχρεϊςεων αυτϊν κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016, ςυνεπϊσ,
διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν ορκότθτα του κονδυλίου Γ.ΙΙ.1 «Προμθκευτζσ». 4) Οι φορολογικζσ δθλϊςεισ των ςυγχωνευόμενων Διμων από τθν ίδρυςι τουσ μζχρι τθ χριςθ 2010 και του ενοποιθμζνου Διμου από τθ χριςθ 2011 ζωσ και τθ χριςθ 2016 δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ, με ςυνζπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολισ πρόςκετων φόρων και
προςαυξιςεων κατά το χρόνο που κα εξεταςκοφν και κα οριςτικοποιθκοφν. Δεν ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ για πρόςκετουσ φόρουσ καιπροςαυξιςεισ ςε ςχζςθ με τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ των ςυγχωνευομζνων Διμων, το φψοσ τθσ οποίασ δεν ιταν δυνατόν να προςδιοριςτεί ςτα πλαίςια του ελζγχου μασ.
Γνώμη με Επιφφλαξη
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ πικανζσ επιπτϊςεισ των κεμάτων 1 ζωσ 4 που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ του Διμου κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και τθ χρθματοοικονομικι του επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία
αυτι ςφμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ».
Άλλο θέμα
Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Διμου Πεφκθσ – Λυκόβρυςθσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31/12/2015 είχαν ελεγχκεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι, ο οποίοσ εξζφραςε γνϊμθ με επιφφλαξθ τθν 12 Σεπτεμβρίου 2016, αναφορικά με ότι: 1)Κατά του Διμου ζχουν αςκθκείαγωγζσ από τρίτουσ ςυνολικοφ φψουσ € 800 χιλ. περίπου. Η τελικι ζκβαςθ των αγωγϊν αυτϊν δεν ιταν
δυνατόν να προβλεφκεί και, ωσ εκ τοφτου, δεν ζχει γίνει οποιαδιποτε πρόβλεψθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε ςχζςθ με τισ αγωγζσ αυτζσ, το φψοσ τθσ οποίασ δεν ιταν δυνατόν να προςδιοριςτεί ςτα πλαίςια του ελζγχου. Διατιρθςθ επιφφλαξθσ για τθν φπαρξθ επιπλζον αγωγϊν και αξιϊςεων από τρίτουσ κατά του Διμου, κακϊσ δεν ελιφκθ επιςτολι από όλουσ τουσ νομικοφσ
ςυμβοφλουσ που αςχολικθκαν με τισ νομικζσ υποκζςεισ του Διμου. Επίςθσ δεν ελιφκθ επιςτολι των νομικϊν ςυμβοφλων του Διμου ςχετικά με τθν κυριότθτα των ακινιτων και τυχόν εμπράγματα βάρθ επ’ αυτϊν. 2) Οι φορολογικζσ δθλϊςεισ των ςυγχωνευόμενων Διμων απότθν ίδρυςι τουσ ζωσ και τθ χριςθ 2015 δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ, με ςυνζπεια
να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολισ πρόςκετων φόρων και προςαυξιςεων κατά το χρόνο που κα εξεταςκοφν και κα οριςτικοποιθκοφν. Δεν ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ για πρόςκετουσ φόρουσ και προςαυξιςεισ ςε ςχζςθ με τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ των ςυγχωνευομζνων Διμων, το φψοσ τθσ οποίασ δεν ιταν δυνατόν να προςδιοριςτεί ςτα πλαίςια του ελζγχου.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών θεμάτων
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχιςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχειρίςεωσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Το άνοιγμα των λογιςτικϊν βιβλίων του νζου «Καλλικρατικοφ Διμου» ζγινε με βάςθ τθν απογραφι που διενεργικθκε τθν 1 Ιανουαρίου 2011 ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υ.Α. με Α.Π. 74445 / 27-12-2010.(θ απογραφι ζναρξθσ ζγινε τθν 1/1/2011).
Ο Διμοσ εφάρμοςε ορκά το Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Διμων και Κοινοτιτων (ΠΔ. 315/1999) εκτόσ από τα κζματα που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ».
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