
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως  2018 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017 Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ. 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2018 χρήσεως 2017

     1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως 9.499.110,61 8.162.829,51 1.336.281,10 9.499.110,61 7.860.522,27 1.638.588,34

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.753.095,38 2.059.113,10 693.982,28 2.472.276,41 1.941.594,79 530.681,62 Ι.  Κεφάλαιο 44.940.033,33 44.731.685,13

Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 12.252.205,99 10.221.942,61 2.030.263,38 11.971.387,02 9.802.117,06 2.169.269,96

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 

    επενδύσεων - Δωρεές παγίων

    1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων 124.868,92 124.868,92

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     3. Δωρεές Παγίων 89.864.860,35 89.864.860,32

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 53.707.146,60 55.771.212,07

     1. Γήπεδα - Οικόπεδα 93.373.582,57 0,00 93.373.582,57 93.315.052,79 0,00 93.315.052,79 143.696.875,87 145.760.941,31

     1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσης 11.428.913,52 9.720.918,93 1.707.994,59 11.386.999,08 9.153.383,36 2.233.615,72 ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσης 45.994.312,60 37.036.587,28 8.957.725,32 45.785.930,69 35.210.007,62 10.575.923,07 3. Ειδικά αποθεματικά 114.916,61 114.916,61

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης 2.852.848,12 2.326.919,24 525.928,88 2.852.848,12 2.181.108,53 671.739,59

     2. Αγροί & λοιπές εδαφικές εκτάσεις 41.360.079,00 0,00 41.360.079,00 41.200.920,35 0,00 41.200.920,35 ΙV. Αποτελέσματα εις νέο

     3. Κτίρια & Τεχνικά έργα 96.229.059,72 59.191.009,33 37.038.050,39 95.540.990,39 56.404.998,69 39.135.991,70 Πλεόνασμα εις νέο 5.817.338,60 3.427.203,03

     3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως. 239.289,48 239.289,41 0,07 239.289,48 229.301,25 9.988,23

     3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 7.676.193,81 3.847.848,88 3.828.344,93 4.297.952,76 3.587.278,01 710.674,75

     3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 9.850.431,55 8.578.588,60 1.271.842,95 9.837.236,10 8.235.413,97 1.601.822,13 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + AΙV) 194.569.164,41 194.034.746,08

     4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλ. 4.356.606,54 3.820.239,45 536.367,09 4.284.855,84 3.615.205,77 669.650,07

     5. Μεταφορικά μέσα 7.385.768,18 7.170.962,42 214.805,76 7.212.416,17 7.158.154,00 54.262,17

     6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7.766.369,43 6.172.548,84 1.593.820,59 7.490.546,29 5.925.354,06 1.565.192,23

     7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1.904.456,50 0,00 1.904.456,50 658.050,80 0,00 658.050,80

Σύνολο ακινητοποιήσεων  (Γ ΙΙ) 330.417.911,02 138.104.912,38 192.312.998,64 324.103.088,86 131.700.205,26 192.402.883,60

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες

    χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

     1. Τίτλοι Πάγιας επένδυσης 6.630.225,73 6.510.292,22 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

     Πλέον: διαφορές αποτίμησης 0,00     1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

     Μείον: προβλέψεις υποτιμήσεως ( 3.690.649,40) ( 3.698.287,57)         λόγω εξόδου από την υπηρεσία 587.366,54                       540.557,59                                

     Μείον: Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών ( 36.886,69) ( 36.886,69)      2. Λοιπές Προβλέψεις 4.030.095,44                    4.030.095,44                              

2.902.689,64 2.775.117,96 4.617.461,98                    4.570.653,03                              

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ) 195.215.688,28 195.178.001,56

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Αποθέματα Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

385.487,27 381.786,02     2. Δάνεια τραπεζών 185.362,50 206.279,03

385.487,27 381.786,02     4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.522.935,51 9.354.745,94

11.708.298,01 9.561.024,97

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

    1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 11.082.311,75 10.567.634,70     1. Προμηθευτές 1.905.903,05 2.577.364,70

    3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων     5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη 33.136,37 31.739,24

    7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρ.επομ.χρηση 983.845,52 663.827,00

    5. Χρεώστες διάφοροι 1.041.525,62 1.033.160,79     8. Πιστωτές διάφοροι 536.080,82 634.869,22

        Μείον : Προβλέψεις ( 9.367.466,77) ( 8.567.466,77) 3.458.965,76 3.907.800,16

   6.Λογαριασμοί Διαχ.προκαταβ.και πιστώσεων 885,40 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ) 15.167.263,77 13.468.825,13

2.757.256,00 3.033.328,72

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

    3. Λοιπά Χρεόγραφα 9.052,52 9.052,52

     Μείον: Προβλέψεις ( 4.273,20) ( 4.273,20)

4.779,32 4.779,32

ΙV. Διαθέσιμα

     1. Ταμείο 8.743,96 15.892,13

     3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 12.949.004,83 10.163.210,98

12.957.748,79 10.179.103,11  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔIΙ+ΔΙV) 16.105.271,38 13.598.997,17

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

     1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 320.520,83 460.908,35      1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00

     2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.261.442,44 2.777.116,18      2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (Πληρωτέα) 579.296,15 2.110.068,98

1.581.963,27 3.238.024,53 579.296,15 2.110.068,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) 214.933.186,31 214.184.293,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) 214.933.186,31 214.184.293,22

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

     2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 125.484.861,74 112.901.996,62      6. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 125.484.861,74 112.901.996,62

     3.Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων,εμπράγματων ασφαλειών και      7.Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων,εμπράγματων 

     αμφοτεροβαρών συμβάσεων 19.996.590,46 19.996.590,46     ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 19.996.590,46 19.996.590,46

     4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 14.639.318,53 14.639.318,53      8.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 14.639.318,53 14.639.318,53

160.120.770,73 147.537.905,61 160.120.770,73 147.537.905,61

KAΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2018 χρήσεως 2017

1.Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών  7.887.080,47 7.879.910,49 Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως 2.451.803,67 880.111,03

2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 1.373.214,76 1.422.085,49 Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Πλεόνασματος) προηγ. χρήσεων 3.427.203,03 2.598.574,22

3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προυπολογισμό 19.841.427,57 29.101.722,80 21.154.823,42 30.456.819,40 Σύνολο 5.879.006,70 3.478.685,25

Μείον :  Kόστος παρεχόμενων αγαθών & υπηρεσιών 29.383.401,17 32.595.762,15 Μείον:

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως (281.678,37) (2.138.942,75) 1. Φόρος εισοδήματος 61.645,29 51.482,22

Πλέον:  Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.157.723,02 2.767.125,81 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 22,81 0,00

Σύνολο 1.876.044,65 628.183,06 Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον 5.817.338,60 3.427.203,03

Μείον :  1. 'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.601.304,68 9.418.553,41

              3. 'Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 250.843,05 7.852.147,73 0,00 9.418.553,41

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως (5.976.103,08) (8.790.370,35) Αλεξανδρούπολη, 31 Ιουλίου 2019

Πλέον :  4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 212.570,01 177.524,89

Πλέον: Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιμομ.προβλέψεις. 2.478.393,25 2.478.393,25

Μείον :  3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 673.573,56 2.017.389,70 658.454,15 1.997.463,99 Ο 

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως (3.958.713,38) (6.792.906,36) ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :  'Εκτακτα αποτελέσματα

        1. 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 5.332.036,13 6.151.079,55

        3. 'Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 2.040.365,06 730.394,19

        4. 'Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 7.638,17 7.380.039,36 22.316,20 9.092.511,39 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

             Μείον Α.Δ.Τ.    Ν  762046

            1. 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 140.281,65 200.022,97

            2. 'Εκτακτες ζημιές 0,00 3.285,00

            3. 'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 29.240,66 257.837,70

            4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους 800.000,00 969.522,31 6.410.517,05 800.000,00 1.419.494,00 7.673.017,39 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οργανικά &  έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) 2.451.803,67 880.111,03

ΜΕΙΟΝ :

     Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 6.824.532,67 7.492.150,28

     Μείον: Oι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 6.824.532,67 0,00 7.492.150,28 0,00 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) χρήσεως 2.451.803,67 880.111,03 Α.Δ.Τ.    Ξ  765292

ΚΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ.    ΑΗ  918180

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΒ 928546

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα 

υλικά, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

8η  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του «Δήμου Αλεξανδρούπολης»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του «Δήμου Αλεξανδρούπολης» (εφεξής ο «Δήμος»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, 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 πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 2 έως 4 και την επίπτωση του θέματος 1 που μνημονεύονται στηνπαράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οι κονομική θέση του Δήμου κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2018 και τη 
χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στο κονδύλι του ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται η συμμετοχή του Δήμου κατά 100% στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α)» αξίας κτήσης € 2.225.097. Ωστόσο, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμιμα σ υντεταγμένο ισολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. της χρήσης 2018 το ύψος του 
μετοχικού της κεφαλαίου ανέρχεται σε € 2.730.557 και υπολείπεται της αξίας κτήσης που αναφέρεται ανωτέρω κατά € 505.460. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε πάγια που έχουν εκχωρηθεί και δεν έχουν προσαυξήσει την αξία κτήσης της συμμετοχής στα βιβλία του Δήμου, συνεπώς το κονδύλι του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1. «Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης» και 
το κονδύλι του Παθητικού Α.Ι «Κεφάλαιο» εμφανίζονται μειωμένα κατά € 505.460.
2. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε πελάτες συνολικού ύψους € 1.521.702 επί του συνόλου απαιτήσεων € 11.082.312 που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών». Μέχρι 
την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει απευθείας επιστολές επιβεβαίωσης ούτε και οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των υπολοίπων αυτών μας παρείχαν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για το ποσό των απαιτήσεων αυτών. Συνεπώς διατηρούμε 
επιφύλαξη σχετικά με την αξία των απαιτήσεων αυτών.
3. α) Με βάση τις επιστολές των δύο εκ των τριών Νομικών Συμβούλων του Δήμου, υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές από τρίτους κατά του Δήμου διεκδικώντας αποζημιώσεις ποσού € 7.903.273. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, η πρόβλεψη που έχει σχηματιστεί ποσού € 
4.030.095 στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη ωφέλεια ή επίπτωση από την τελική διευθέτηση των εκκρεμών αγωγών, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσμα τα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, στα Ίδια Κεφάλαια και 
στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. β) Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δε λάβαμε επιστολή από τον έναν εκ των τριών Νομικώ ν Συμβούλων του Δήμου αναφορικά i) με την κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εμπράγματων βαρών επ’ αυτών και ii) με τις εκκρεμείςδικαστικές 
υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη i) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων και την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βαρών επί αυτών και ii) για την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση λόγω της ύπαρξης αξιώσεων 
και διεκδικήσεων έναντι του Δήμου πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 3α) ανωτέρω, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα χρήσης, στα Ίδια Κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου κ ατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.
4. Στο κονδύλι του Παθητικού Α.ΙΙ 4. «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ύψους € 53.707.147 περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις αδιευκρίνιστου ποσού οι οποίες δεν αντιπαραβάλλονται πλήρως με πάγια στοιχεία, καθώς δεν υφίσταται αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης, αντιπαρ αβολής και ταξινόμησης των διαφόρων ειδών επιχορηγήσεων. 
Επομένως, δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τον υπολογισμό των ανωτέρω αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων επενδύσεων της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων και του αναπόσβεστου υπολοίπου του ανωτέρω κονδυλίου. Λόγω των ανωτέρω, διατηρούμε 
επιφύλαξη για την ορθότητα υπολογισμού των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων και την ενδεχόμενη επίπτωση στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, επιχορηγήσεων επενδύσεων και απ οτελεσμάτων εις νέο. Να σημειωθεί ότι παρά τις ανωτέρω 
αδυναμίες, δεν υφίστανται επίπτωση στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου καθώς οι όποιες διαφορές αφορούν τα κονδύλια των Ιδίων Κεφαλαίων Α.ΙΙ 4. «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» και Α.Ι V «Αποτελέσματα εις νέο».
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 ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 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 στη σημείωση 25 του Προσαρτήματος όπου αναφέρεται ότι η κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης περιλαμβάνει έσοδο και αντίστοιχο ισόποσο έξοδο που προέρχεται από την ιδιόχρηση ακινήτων που υπολογίζεται με (3%) επί των αντικειμενικών αξίων των ακινήτων. Ως εκ τούτου, τα 
έσοδα και αντίστοιχα ισόποσα τα έξοδα είναι προσαυξημένα κατά το ποσό € 2.478.393. Η επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια είναι μηδενική.
Στη γνώμη μας δε 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 αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διοίκ ηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηρ ιότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Δήμο ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
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 ου σιώδη 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.
•Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
•Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Δήμου 
να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπα ρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Δήμος να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
•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 σημαντικάευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Δεν τέθηκε στη διάθεση μας η Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (ΠΔ. 315/1999) εκτός από τα θέματα που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη».
3. Η μεταβολή του κονδυλίου του Α.Ι «Κεφάλαιο» τελεί υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεσσαλονίκη, 03 Οκτωβρίου 2019 
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