
                                                                                                                      

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λέσβου 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις ανωτέρω 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του «∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 
31ης ∆εκεµβρίου 2013 την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων  της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.  
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις : Η διοίκηση έχει την ευθύνη για 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το Π.∆. 
315/1999 «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 είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή: Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(ν. 3463/2006 όπως ισχύει). 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 γνωστοποιήσεις 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 εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται 
µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ∆ήµου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά 
τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας 
γνώµης. 
 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα:  
1) Ο λογαριασµός Γ.ΙΙ.2. «Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατοµεία, Αγροί, Φυτείες, δάση», περιλαµβάνει και 
προσθήκη από προηγούµενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 56 χιλ., από αγορά ακινήτου, η οποία 
σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 13/14.11.2012 απόφαση, απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, µε 
αποτέλεσµα το Πάγιο Ενεργητικό και οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Προµηθευτές να 
εµφανίζονται ισόποσα  κατά  ποσό ευρώ 56 χιλ. αυξηµένα. 
2) Στον λογαριασµό ∆.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», περιλαµβάνονται και 
απαιτήσεις σε καθυστέρηση από βεβαιωθέντα έσοδα σε προηγούµενες χρήσεις, συνολικού ποσού 
ευρώ 7.311 χιλ., για τις οποίες η σχηµατισµένη πρόβλεψη ποσού ευρώ 460 χιλ., είναι κατά τη γνώµη 
µας ανεπαρκής και υπολείπεται της απαιτούµενης κατά ποσό ευρώ 6.851 χιλ. . Λόγω µη σχηµατισµού 
της πρόβλεψης αυτής, η αξία των Απαιτήσεων και τα Ιδία Κεφάλαια  εµφανίζονται αυξηµένα κατά ποσό 
ευρώ 6.851 χιλ. ενώ τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 525 χιλ.. 



 

 

3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, η 
σχηµατισµένη  πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι 
µικρότερη κατά ποσό ευρώ 262 χιλ., από  το συνολικό ύψος που θα έπρεπε να σχηµατισθεί κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2013, µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού «Προβλέψεις για αποζηµίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία», να εµφανίζεται µειωµένη κατά ποσό ευρώ 262 χιλ., τα 
Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 262 χιλ. και τα αποτελέσµατα χρήσης 
αυξηµένα κατά ευρώ 57 χιλ.. 
4) Από τις υπ’ αριθ. 27505/31.05.2016, επιστολές προς τους συνεργαζόµενους δικηγόρους του ∆ήµου 
που αποστείλαµε, δεν λάβαµε καµία απάντηση, έως και την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσης 
ελέγχου. Κατά συνέπεια δεν ήταν εφικτός ο έλεγχος για τυχόν υπάρχουσες ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
του ∆ήµου προς τρίτους ή τυχόν άλλων δικαστικών υποθέσεων, έτσι ώστε να είναι εφικτό να 
προσδιοριστεί η επάρκεια της αντίστοιχης σχηµατισµένης πρόβλεψης συνολικού ύψους ευρώ 273 χιλ. 
στον λογαριασµό Β.2 «Λοιπές Προβλέψεις». 
5) Σε προηγούµενες χρήσεις ενσωµατώθηκαν στα λογιστικά βιβλία του ∆ήµου τα οικονοµικά δεδοµένα 
έξη δηµοτικών επιχειρήσεων και τεσσάρων κοινωφελών επιχειρήσεων, µε αξία κτήσεως αφαιρούµενων 
των σωρευµένων προβλέψεων ποσό ευρώ 346 χιλ.. Οι παραπάνω επιχειρήσεις,  βρίσκονται σε 
εκκαθάριση µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 3852/2010. ∆εν µας έχουν προσκοµισθεί 
οποιαδήποτε στοιχεία για την πορεία της εκκαθάρισης τους, και εποµένως διατηρούµε επιφύλαξη για 
την αξία κτήσεως τους, καθώς και για τυχόν ενδεχόµενες υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκόψουν 
κατά την διαδικασία εκκαθάρισης τους. Επιπρόσθετα, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν 
ελεγχθεί φορολογικά είναι ενδεχόµενο από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο να προκύψουν σε βάρος του 
∆ήµου φορολογικές διαφορές και επιβαρύνσεις. Για τις ενδεχόµενες αυτές επιβαρύνσεις και 
υποχρεώσεις, τις οποίες εµείς δεν έχουµε τη δυνατότητα να προσδιορίσουµε, ο ∆ήµος δεν έχει 
σχηµατίσει καµία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων  και των ιδίων κεφαλαίων.  
 

Γνώµη µε Επιφύλαξη: Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται 
στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του ∆ήµου κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”. 
 
Έµφαση Θεµάτων: Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την 

προσοχή σας στα εξής : 1) Ο ∆ήµος στη χρήση 2013, όπως και στις προηγούµενες, δεν τήρησε την 

αναλυτική λογιστική (κοστολόγηση), κυρίως λόγω αδυναµίας συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών 

κόστους, που οφείλεται και στην µη πλήρη µηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του. Η µη 

τήρηση της αναλυτικής λογιστικής είχε ως αποτέλεσµα, τον εξωλογιστικό προσδιορισµό του κόστους 

των βασικών λειτουργειών που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως (κόστος 

παρεχόµενων υπηρεσιών, κόστος διοίκησης, κόστος δηµοσίων σχέσεων), για τον οποίο 

ακολουθήθηκαν οι ίδιες µε την προηγούµενη χρήση αρχές, αλλά και την αδυναµία συσχέτισης κόστους 

και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη,  2) Ο ∆ήµος δεν έχει ελεγχθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 

της τελευταίας δεκαετίας από τις φορολογικές αρχές, για τους αποδιδόµενους έµµεσους και 

παρακρατούµενους φόρους, καθώς και για την φορολογία χαρτοσήµου. Κατά συνέπεια δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις του ∆ήµου για τις εν λόγω χρήσεις.  



 

 

 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων: Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την 
αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης της Οικονοµικής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 

 Αθήνα, 14 Οκτωβρίου  2016 
         PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

      Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
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