ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Aσώματες ακινητοποιήσεις
4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
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
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκταστάσεις κοινής χρήσης
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχ. eξοπλ.
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

459.372,35

319.093,85

9.690.844,97
1.816.412,69
6.992.725,51
845.157,41
14.608.939,30
274.362,52
2.472.018,41
670.969,97
863.382,44
644.849,72
921.738,25
39.801.401,19
40.260.773,54

140.278,50

9.690.844,97
917.144,56
1.822.125,06
410.622,47
9.930.599,79
93.649,80
1.689.073,42
110.456,70
109.799,48
216.814,73
921.738,25
25.912.869,23
26.053.147,73

899.268,13
5.170.600,45
434.534,94
4.678.339,51
180.712,72
782.944,99
560.513,27
753.582,96
428.034,99
0,00
13.888.531,96
14.207.625,81

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις
5. Xρεώστες διάφοροι

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία
454.003,35

9.690.844,97
1.816.412,69
6.975.458,28
845.157,41
13.676.509,31
264.051,73
2.209.524,39
660.110,98
863.382,44
601.308,35
985.119,58
38.587.880,13
39.041.883,48

277.692,73

847.270,16
5.037.973,81
401.292,10
4.164.779,98
172.425,22
694.091,36
534.621,85
718.727,04
396.240,23
0,00
12.967.421,75
13.245.114,48

137.368,12
8.100,00
26.198.615,85

378.811,88
70.852,11

9.690.844,97
969.142,53
1.937.484,47
443.865,31 ΙΙI. Αποθεματικά κεφάλαια
9.511.729,33
3. Ειδικά αποθεματικά
91.626,51
1.515.433,03 IV. Αποτελέσματα εις νέο
125.489,13
Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο
144.655,40 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+AIII+ΑIV)
205.068,12
985.119,58 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
25.620.458,38 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
25.796.769,00
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

89.295,17
498.619,61

9,84
524.314,48
524.324,32
914.079,74

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)

Ι. Κεφάλαιο
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - δωρεές παγίων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

68.835
1.350,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
25.866.954,40 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
409.324,44
1. Προμηθευτές

307.959,77
81.795,65
389.755,42

ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

176.310,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

444.479,21

2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Tράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

943.098,82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)

Ε.METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
85.111,47
53.078,77
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
26.948.243,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

0,00
161.282,57
27.273.978,16

Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2014

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

13.434.990,33

13.019.853,33

92.008,44
13.828.103,63
13.920.112,07

89.508,44
12.979.927,91
13.069.436,35

2.950,38

275.872,07

-1.125.000,44
26.233.052,34

-309.003,37
26.056.158,38

28.574,00

0,00

28.574,00

0,00

170.373,62

191.925,16

381.798,57

514.587,79

98.071,91

48.735,22

0,00
5.262,16
4.916,45

3.278,00
2.171,46
970,43

41.989,40
18.135,78
550.174,27
720.547,89

60.980,78
11.621,37
642.345,05
834.270,21

291.803,93
27.273.978,16

57.814,87
26.948.243,46

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού
9.717.417,09
13.435.910,62
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού
9.717.417,09
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ο Δήμος Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 1 παρ. 19.8 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) αποτελούμενος από τους πρώην Δήμους Δεσκάτης και Χασίων οι οποίοι καταργήθηκαν.
2. Το κεφάλαιο του Δήμου στην κλειόμενη χρήση μεταβλήθηκε λόγω της μεταφοράς από τα αποθεματικά κεφάλαια των επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις με βαση την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 10260 23 Μαρτίου 2015,
διόρθωση λάθους υπεραποσβέσεων προηγούμενων χρήσεων καθώς 3 πάγια παρουσίαζαν αρνητική αναπόσβεστη αξία και διόρθωση αξίας κτήσεως της συμμετοχής του Δήμου στη Δ.Ε.Π.Α.Π. Δεσκάτης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα 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 ή έλλειμμα) χρήσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

813.782,90
8.814,17

1.664.849,57
92.299,37
1.449.779,96
3.206.928,90
3.056.524,66
150.404,24
4.929,00
155.333,24
805.947,80
11.442,89

822.597,07
-1.210.675,68

18.070,92
7.420,60

16.841,75
24.161,48

10.650,32
-1.200.025,36

230.252,24
163.007,07
2.136,01
395.395,32
2.772,52
3.839,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2014

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
Μείον:
1.Φόρος εισοδήματος

-811.242,41
-309.003,37
-1.120.245,78

897.311,08
-1.206.314,45
-309.003,37

4.754,66

0,00

Ελλειμμα εις νέο

-1.125.000,44

-309.003,37

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

1.203.634,71
37.016,04
1.551.351,39
2.792.002,14
3.182.780,75
-390.778,61
2.700,00
-388.078,61

13.435.910,62

817.390,69
-662.057,45
-7.319,73
-669.377,18

1.036.399,58
555.422,99
1.591.822,57

6.612,37

388.782,95
-811.242,41

965.674,33
965.674,33

0,00
-811.242,41

23.725,80
1.408,51

25.134,31
956.814,11
956.814,11

Δεσκάτη, 30/06/2015
Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.566.688,26
897.311,08
0,00
897.311,08

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΝΤΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Αθήνα 22 Ιουλίου 2014
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων : Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του «ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και τον
Δημήτρης Καραστέργιος
ΑΔΤ / ΑΒ 861246

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ / Λ 626369

ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ
ΑΔΤ / ΑΜ 392580
Αρ.Άδειας ΟΕΕ Α' Τάξης 0079682
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δεσκάτης
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Δεσκάτης, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/19 99 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται ε ίτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλ εγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/2006 όπως ισχύει και τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.3852/2010). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιή σεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκ τιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επ ί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συ νολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γ νώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Με βάση το τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων του ΦΕΚ 193 / 30 Απριλίου 2009, κηρύχθηκε η αναγκαστικ ή απαλλοτρίωση οικοπέδων του Δήμου Δεσκάτης υπέρ της Δ.Ε.Η. και με δαπάνη της, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Υδροηλεκτρικό
Έργο Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκμονα». Έναντι της απαλλοτρίωσης αυτής ο Δήμος Δεσκάτης έλαβε χρηματική αποζημίωση η οποία καθο ρίστηκε με βάση τις αποφάσεις 48/2011 και 11/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών και ανήλθε σε € 1.760 χιλ. ενώ με βάση την
απόφαση 68/13 Ιουνίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Η., η τελευταία θα αναλάβει και τη μερική χρηματοδότηση έργων του Δήμου Δεσκάτης στα πλαίσια αντισταθμιστικών έργων και μέχρι του ποσού των € 1.900 χιλ. (τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν μεταγενέστερα
της ημερομηνίας ισολογισμού). Η ανωτέρω αποζημίωση λογιστικοποιήθηκε σε ταμιακή βάση καθώς ποσό € 1.217 χιλ. εισπράχθηκε στη χρήση 2013 και καταχωρήθηκε στα έσοδα της χρήσης 2013 και το υπόλοιπο ποσό € 542 χιλ. εισπράχθηκε στη χρήση 2014 και καταχωρήθηκε στα
έσοδα της χρήσης 2014 ενώ το σύνολο το εσόδου θα έπρεπε να είχε καταχωρηθεί στην χρήση 2013 βάσει των σχετικών αποφάσεων. Από τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή μας, δεν κατέστη δυνατή η αντιπαραβολή των απαλλοτριωθέντων ακινήτων με το Μητρώο Παγίων το υ
Δήμου Δεσκάτης ούτε κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί εάν τα ακίνητα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Παγίων του Δήμου Δεσκάτης ή έχουν αφαιρεθεί. Συνεπώς, λόγω των ανωτέρω διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος του κονδυλίου Γ. ΙΙ. «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις», του
κονδυλίου Α.Ι. «Κεφάλαιο» και Α.ΙV. «Αποτελέσματα εις νέο». 2) Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε πελάτες συνολικού ύψους € 110 χιλ., επί του συνόλου απαιτήσεων € 379
χιλ. που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου δεν έχουμε λάβει απευθείας επιστολές από πελάτες επί του δείγματος που επελέγη, ούτε και οι
εναλλακτικές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν ήταν ικανές να μας παρέχουν επαρκή τεκμήρια αναφορικά με την ορθότητα των απαιτήσεω ν αυτών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα του κονδυλίου Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών
και υπηρεσιών». 3) Στο κονδύλι του Παθητικού Α.ΙΙ 4. «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» περιλαμβάνεται υπόλοιπο επιχορηγήσεων ποσού € 13.828 χιλ. οι οποίες δεν αντιπαραβάλλονται με πάγια στοιχεία και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα υπολογισμού τ ων
αποσβέσεων των επιχορηγήσεων και την ενδεχόμενη επίπτωση στους λογαριασμός αποτελεσμάτων της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1, 2 , & 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31
Δεκεμβρίου 2014 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».
Έμφαση θέματος
1) Με βάση την επιστολή του Νομικού Συμβούλου, έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους κατά του Δήμου, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολι κού ποσού € 1.738 χιλ. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει
σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. 2) Μέχρι την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης ελέγχου δεν έχουμε λάβει επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις επιχορηγήσεις που έχουν αποδοθεί στο Δήμο το 2014. Ωστόσο
τα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων της κλειόμενης χρήσης επιβεβαιώθηκαν με άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Άλλο θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Δεσκάτης για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ε λεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 22η Ιουλίου 2014, εξαιτίας της μη διενέργειας πρόβλεψης για την κάλυψη ζημίας από τη μη
ρευστοποίηση επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 241 χιλ..
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων.
1)Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 2) Το άνοιγμα των λογιστικών βιβλίων του νέου «Καλλικρατικού Δήμου» έγινε με βάση
την απογραφή που διενεργήθηκε την 1 Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τις οδηγίες της Υ.Α. με Α.Π. 74445 / 27 -12-2010 (η απογραφή έναρξης έγινε την 1/1/2011). 3) 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». 4) Η μεταβολή του κονδυλίου του Παθητικού «Κεφάλαιο» τελεί υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Γεώργιος Νίκου
A.M. ΣΟΕΛ 21841
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