ΓΖΜΟ ΡΟΓΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ
ΗΟΛΟΓΗΜΟ ηεο 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 -5ε ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 1.1.2015 έωο 31.12.2015
Δ Ν Δ Ρ Γ Ζ Σ Η Κ Ο
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2015
Αμία θηήζεωο

Απνζβέζεηο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2014

Αλαπόζβ. Αμία

Αμία θηήζεωο

Απνζβέζεηο

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο

3.550.032,98

3.217.369,36

332.663,62

3.528.572,98

3.091.810,50

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
I. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
1. Έμνδα εξεπλώλ & αλαπηύμεσο

2.280.136,97

1.887.795,60

392.341,37

2.280.136,97

1.812.754,16

128.375.208,49
100.607.850,77
83.068.770,58
12.588.943,59
20.281.799,29
102.198.051,76
17.871.791,81
17.442.144,92
85.012.069,39
5.433.156,36
12.171.000,32
10.865.649,14
33.544.449,56
629.460.885,98
631.741.022,95

26.117.131,98
25.231.097,15
4.112.602,20
62.188.021,82
3.947.012,35
6.475.176,34
21.430.980,81
4.256.054,35
10.994.448,71
9.925.475,67
174.678.001,38
176.565.796,98

128.375.208,49
74.490.718,79
57.837.673,43
8.476.341,39
20.281.799,29
40.010.029,94
13.924.779,46
10.966.968,58
63.581.088,58
1.177.102,01
1.176.551,61
940.173,47
33.544.449,56
454.782.884,60
455.175.225,97

128.375.208,49
100.607.850,77
82.325.036,16
12.524.185,23
20.281.799,29
97.141.936,47
17.805.724,24
17.210.798,23
78.693.657,82
5.421.407,35
11.802.000,32
10.542.577,99
40.803.376,78
623.535.559,14
625.815.696,11

22.135.295,09
21.983.780,29
3.592.788,06
58.508.184,75
3.242.404,11
5.841.641,11
18.405.013,91
4.001.956,33
10.661.787,84
9.721.938,64
158.094.790,13
159.907.544,29

ΗI. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
1. Γήπεδα - Οηθόπεδα
1α.Πιαηείεο-Πάξθα-Παηδόηνπνη θνηλήο ρξήζεσο
1β.Οδνί-Οδνζηξώκαηα θνηλήο ρξήζεσο
1γ.Πεδνδξόκηα θνηλήο ρξήζεσο
2. Οξπρεία,Μεηαιιεία,Λαηνκεία,Αγξνί-Φπηείεο,Γάζε
3. Κηίξηα & ηερληθά έξγα
3α.Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο
3β.Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεο
3γ.Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο
4. Μερ/ηα- ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο & ινηπόο κερ/θόο εμνπι.
5. Μεηαθνξηθά κέζα
6. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο
7. Aθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο παγίσλ
ύλνιν Αθηλεηνπνηήζεωλ (ΓΗ+ΓΗΗ)
ΗΗI.Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο& άιιεο καθξ.Υξ.Απαηηήζεηο
1. Τίηινη πάγηαο επέλδπζεο
Μείνλ:Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο

47.813.036,49
17.640.699,35
-

Μείνλ:Οθεηιόκελεο δόζεηο
7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

ύλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ (ΓΗ+ ΓΗΗ + ΓΗΗΗ)

47.652.744,49
17.530.079,90
-

30.172.337,14
1.920,00
30.174.257,14
485.349.483,11

Π Α Θ Ζ Σ Η Κ Ο

Αλαπόζβ. Αμία

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Πνζά θιεηόκελεο
ρξήζεο 2015

Πνζά πξνεγνύκ.
ρξήζεο 2014

334.273.804,11

334.273.804,11

982.187,04
189.270.452,79
190.252.639,83

982.187,04
186.419.016,79
187.401.203,83

436.762,48 Η. Κεθάιαην
ΗΗ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο Δπηρνξεγ.επελδύζεωλ
467.382,81 3. Γσξεέο παγίσλ
4. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ
128.375.208,49
78.472.555,68
60.341.255,87
8.931.397,17
20.281.799,29
38.633.751,72
14.563.320,13
11.369.157,12
60.288.643,91
1.419.451,02
1.140.212,48
820.639,35
40.803.376,78
465.440.769,01
465.908.151,82

III. Απoζεκαηηθά θεθάιαηα
3. Δηδηθά απνζεκαηηθά

-

IV. Απνηειέζκαηα εηο λέν
Υπόινηπν ειιεηκκάησλ/πιενλαζκάησλ εηο
λένλ
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ
(ΑΗ+ΑΗΗ+AIII+ΑΗV)
B. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
1. Πξνβιέςεηο απνδεκηώζεσο πξνζσπηθνύ
ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
3. Λνηπέο πξνβιέςεηο

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Η. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
4. Γάλεηα Τξαπεδώλ
30.122.664,59
1.920,00 ΗΗ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
30.124.584,59 1. Πξνκεζεπηέο
3. Τξάπεδεο-ινγαξηαζκνί βξαρππξνζέζκσλ
496.032.736,41 ππνρξεώζεσλ
5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
7. Μαθξνπξόζ.ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ
επόκελε ρξήζε
8. Πηζησηέο δηάθνξνη

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
I. Απνζέκαηα
1. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο-Αλαιώζηκα,αληαιιαθηηθά
& είδε ζπζθεπαζίαο

27.385,68

21.878,10
ύλνιν ππνρξεώζεωλ (ΓΗ+ΓΗΗ)

ΗΗ. Απαηηήζεηο
1.Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ & ππεξεζηώλ
Μείνλ:Πξνβιέςεηο
4.Δπηζθαιείο-επίδηθεο απαηηήζεηο & ρξεώζηεο
Μείνλ:Πξνβιέςεηο
5.Φξεώζηεο δηάθνξνη

85.156.028,22
35.187.435,88
50.000,00
50.000,00

12.Λνγαξηαζκόο δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιώλ & πηζηώζεσλ

81.279.723,40
28.347.789,27
50.000,00
50.000,00

49.968.592,34
7.750.030,85
54.948,62
57.773.571,81

ΗΗI. Υξεόγξαθα
1.Μεηνρέο
Μείνλ:Πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο

268.229,88
268.229,88

ΗV. Γηαζέζηκα
1. Τακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο
πλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ
(ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓIV)

52.931.934,13 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ
1. Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
7.776.076,40

268.229,88
268.229,88

43.517,83
14.989.605,94
15.033.123,77

80.205.977,66

75.812.561,02

7.877.353,12
573.765.477,51

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ
2. Φξεσζηηθνί ινγαξηακνί Πξνππνινγηζκνύ

206.987.477,05

-7.152.159,08

517.121.617,14

514.522.848,86

872.969,28
0,00
872.969,28

727.529,99
375.396,76
1.102.926,75

41.619.818,49

44.452.582,43

7.270.051,56

8.303.534,68

0,00
882.235,30
1.148.866,57

324.853,81
694.732,06
994.815,26

2.823.214,79
732.194,82
12.856.563,04
54.476.381,53

2.282.382,31
900.901,16
13.501.219,28
57.953.801,71

1.294.509,56
1.294.509,56

3.791.754,67
3.791.754,67

573.765.477,51

577.371.331,99

206.987.477,05

220.672.095,40

-

59.643,18
22.345.376,99
22.405.020,17

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β + Γ + Γ+ Δ)

-7.404.826,80

49.548,62
60.757.559,15

-

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

-

5.089.272,08
577.371.331,99 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ
(Α + Β + Γ+ Γ )
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ
220.672.095,40 2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Πξνππνινγηζκνύ

ΗΜΕΙΩΗ: 1)Ο Νομικόσ ζλεγχοστων τίτλων ιδιοκτηςίασ των ακινήτων του νζου Δήμου δεν ζχει ολοκληρωθεί.
2)Οριςμζνα κονδφλια του ιςολογιςμοφ και των αποτελεςμάτων τησ προηγοφμενησ χρήςεωσ αναμορφώθηκαν προκειμζνου να καταςτοφν ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα τησ παροφςασ χρήςεωσ.Σημειώνεται ότι ςτην παροφςα χρήςη, κατόπιν του εγγράφου αρ.πρωτοκ.10260/23.3.2015
του Υπ.Εςωτερικών αναφορικά με τισ επιχορηγήςεισ ληξιπρόθεςμων οφειλών, ζγινε πλήρησ αναμόρφωςη του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων προηγοφμενησ χρήςησ.Αναλυτικζσ πληροφορίεσ περιλαμβάνονται ςτο Προςάρτημα των οικονομικών καταςτάςεων.
3)Οι δαπάνεσ του Δήμου υπόκεινται ςτη διαδικαςία του προληπτικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο.

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015
Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2015
Η. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο
1. Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
2. Έζνδα από θόξνπο-εηζθνξέο-πξόζηηκα-πξνζαπμήζεηο
3. Ταθηηθέο επηρνξεγήζεηο από θξαηηθό πξνππνινγηζκό
Μείνλ :
Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) εθκεηαιιεύζεωο
Πιένλ :
1. Άιια έζνδα
ύλνιν
Μείνλ:
1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ
Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο
Πιένλ :
2. Έζνδα ηίηισλ πάγηαο επέλδπζεο
4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα
Μείνλ:
2. Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ηίηισλ θαη ρξενγξάθσλ
3. Φξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο
Πιένλ: ΗΗ. Έθηαθηα απνηειέζκαηα
1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα
3. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
4. Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Μείνλ : 1. Έθηαθηα & Αλόξγαλα έμνδα
2. Έθηαθηεο δεκίεο
3. ΄Δμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο
Οξγαληθά & ΄Δθηαθηα Απνηειέζκαηα (δεκίεο)
Μείνλ :

26.951.267,64
15.986.186,85
28.322.561,52

23.238.157,56
13.846.267,11
25.810.811,32

71.260.016,01

2.027.611,42
7.707.636,11

17.662,24
7.553,58

25.215,82

128.281,69
923.687,15

1.051.968,84

11.700.412,51
-

10.214.775,27
-2.507.139,16

-1.026.753,02
-3.533.892,18

49.556,58
464.099,45

513.656,03

80.830,82
1.015.135,90

1.095.966,72

5.411.446,29
6.449.367,13
11.860.813,42
1.730.841,71
6.839.646,61

8.579.588,96

Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ

16.783.811,55

Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (έιιεηκκα) ΥΡΖΔΧ

16.783.811,55

Καζαξά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) ρξήζεωο

3.281.224,46
-252.667,72

-11.486.897,25

11.700.412,51
-17.677.022,62

-582.310,69
-18.259.333,31

388.635,76
6.866.053,18
4.375.396,76

XΑΣΕΖΓΗΑΚΟ ΦΧΣΗΟ
ΑΓΣ. ΑΑ-799446

ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΗΟΤ ΑΒΒΑ
ΑΓΣ. ΑΑ.446916

Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΚΑΛΟΓΖΡΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΑΓΣ. ΑΕ-452646

ΚΛΑΓΟΓΔΝΖ ΑΝΘΟΤΛΑ
ΑΡ.ΑΓΔΗΑ Α ΣΑΞΖ 0040548
Ο ΛΟΓΗΣΖ

11.630.085,70

6.772.436,06
-11.486.897,25
ΜΤΡΗΑΛΛΖ ΣΔΦΑΝΟ
ΑΡ.ΑΓΔΗΑ Α ΣΑΞΖ 0023208

20.622.160,00
-252.667,72

-252.667,72

62.895.235,99

1.882.826,99
16.519.694,77
18.402.521,76

9.100,64

Πνζά θιεηόκελεο Πνζά πξνεγνύκ.
ρξήζεο 2015
ρξήζεο 2014

Τπόινηπν απνηειεζκάηωλ
73.981.543,17 (πιενλαζκάηωλ) πξνεγ.ρξήζεωλ
-7.152.159,08
4.334.738,17
-11.086.307,18
Έιιεηκκα εηο λέν
-7.404.826,80
-7.152.159,08
5.109.697,07
-5.976.610,11
Ρόδνο, 15/9/2016
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

65.579.991,32
5.680.024,69

10.212.302,38
2.472,89

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2014

20.622.160,00

-11.486.897,25

Ππορ ηο Γημοηικό ςμβούλιο ηος Γήμος Ρόδος Νομού Γωδεκανήζος
Έκθεζη επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων: Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ πνπ απνηεινύληαη ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ηελ θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη ηνλ Πίλαθα Γηάζεζεο
Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό Πξνζάξηεκα. Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ: Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ζύκθσλα κε ην Π.Γ.315/99 «Κιαδηθό Λνγηζηηθό ρέδην Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ
από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δςθύνη ηος Δλεγκηή: Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα
Διέγρνπ. Δπίζεο ιάβακε ππ’ όςηλ καο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (όπσο ηζρύεη). Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε
εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ
θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε
γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηνπ Γήκνπ. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηελ Γηνίθεζε,
θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. Βάζη για Γνώμη με Δπιθύλαξη: Από ηνλ
έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) Ο ινγαξηαζκόο ηνπ «Απαηηήζεηο από Πώιεζε Αγαζώλ θαη Τπεξεζηώλ» 85.156.028.22 € πεξηιακβάλεη α) αλείζπξαθηα ππόινηπα από επαλαβεβαηώζεηο απαηηήζεσλ εζόδσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνύ 77.712.992,22 € θαη β)
αλείζπξαθηα ππόινηπα εζόδσλ πνπ πξώην-βεβαηώζεθαλ ζηελ παξνύζα ρξήζε πνζνύ 7.443.035.21 €. Έλαληη ησλ αλείζπξαθησλ απηώλ απαηηήζεσλ έρεη ζρεκαηηζηεί κέρξη ηελ 31.12.2015 ζπλνιηθή πξόβιεςε 35.187.435.88 € γηα ελδερόκελε δεκηά από ηελ είζπξαμή ηνπο.
Γεδνκέλνπ όηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο παξνύζαο έθζεζήο καο δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα επαιεζεπηνύλ κε επηβεβαησηηθέο επηζηνιέο ή κε άιιεο ελαιιαθηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο απαηηήζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ 26.300.464.63 € αδπλαηνύκε λα
επηβεβαηώζνπκε ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ «Απαηηήζεηο από Πώιεζε Αγαζώλ θαη Τπεξεζηώλ» θαζώο επίζεο θαη λα εθηηκήζνπκε εάλ ε ζπλνιηθή πξόβιεςε είλαη επαξθήο. 2) ην ινγαξηαζκό Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Υξεώζηεο Γηάθνξνη δελ δπλαηόλ
επηβεβαηώζεθε από ηνλ έιεγρν καο πνζό 1.775.749,50 € πνπ αθνξά δηαθνξέο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ πξώελ Γήκνπ Αξραγγέινπ πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ ζύληαμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2010 θαη νινθιεξώζεθε ζηηο 07.04.2014, νη νπνίεο
όκσο δελ εγθξίζεθαλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην αιιά παξαπέκθζεθαλ γηα πεξαηηέξσ έιεγρν ζην Διεγθηηθό πλέδξην. ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ Παζεηηθνύ «Δπηρνξεγήζεηο Δπελδύζεσλ» αλαπόζβεζηεο αμίαο 189.270.452,79 € πεξηιακβάλνληαη θαη θνλδύιηα αλαπόζβεζηεο
αμίαο ζπλνιηθνύ πνζνύ 61.084.711,53 πνπ αθνξνύλ θαηά πνζό 41.544.825,34 € θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο .Α.Σ.Α. θαη ινηπά πνζά επηρνξεγήζεσλ 19.539.886,19 γηα ηα νπνία δελ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ειέγρνπ καο αλαιπηηθό αλά πάγην ζηνηρείν αξρείν επηρνξεγήζεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί από ηνλ έιεγρό καο πνζό ησλ απνζβέζεσλ 5.329.814,59 € κε ην νπνίν σθειήζεθαλ ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, κε ζπλέπεηα λα δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηνλ ινγαξηαζκό «Έθηαθηα θαη Αλόξγαλα έζνδα» ζηνλ νπνίν θαηαρσξήζεθε ην πνζό
απηό θαζώο θαη γηα ην αλαπόζβεζην ππόινηπν ησλ επηρνξεγήζεσλ. 4) ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ππόινηπα ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην θαη Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο πνζνύ 1.251.170,96
€ πεξίπνπ γηα ηα νπνία δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε πξνζαπμήζεσλ ην ζπλνιηθό ύςνο ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζηεί. 5) Γελ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί ζηηο ππνρξεώζεηο από Φόξνπο Σέιε κε επηβάξπλζε ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο εηο Νέν ν Φόξνο
Δηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο 2015 πνζνύ 65.437,77€ κε ζπλέπεηα λα εκθαλίδνληαη βειηησκέλα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηζόπνζα κεησκέλεο νη ππνρξεώζεηο. 6) Έμνδα πξνεγνπκέλσλ Υξήζεσλ πνζνύ 1.730.841,71 € θαη έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 6.449.357,13 €
έρνπλ βαξύλεη θαη σθειήζεη αληίζηνηρα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο ρξήζεσο. Γελ έρνπλ ηεζεί ππόςε καο ζηνηρεία γηα ηα πνζά ησλ αληίζηνηρσλ εμόδσλ θαη εζόδσλ πνπ ζα βαξύλνπλ θαη ζα σθειήζνπλ ηελ επόκελε ρξήζε. 7) Γεδνκέλνπ όηη κέρξη ηελ εκεξνκελία
ρνξήγεζεο ηεο έθζεζήο καο δελ είρακε ιάβεη απαληεηηθέο επηζηνιέο από όινπο ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο κε ηνλ Γήκν λνκηθνύο ζπκβνύινπο ζεκεηώλνπκε α) Όηη δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε γηα εθθξεκείο δίθεο (θαηά ηνπ Γήκνπ) πνζνύ 9.005.433,38 € γηα ηηο ππνζέζεηο
πνπ ρεηξίδεηαη κόλν (1) έλαο από ηνπο (5) πέληε λνκηθνύο ζπκβνύινπο από ηνλ νπνίν ιήθζεθε απάληεζε γηα ηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαιπηηθή έθζεζε ειέγρνπ β) Γελ ηέζεθαλ ππόςε καο ζηνηρεία γηα ηελ κε ύπαξμε εκπξαγκάησλ βαξώλ επί ησλ αθηλήησλ.
Γνώμη με Δπιθύλαξη: Καηά ηελ γλώκε καο εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηε παξάγξαθν Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ επιόγα από θάζε νπζηώδε άπνςε ηελ Οηθνλνκηθή ζέζε ηνπ
Γήκνπ Ρόδνπ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ην Π.Γ.315/99 «Κιαδηθό Λνγηζηηθό ρέδην Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». Θέμα Έμθαζηρ:
Υσξίο λα δηαηππώζνπκε πεξαηηέξσ επηθύιαμε ζηελ γλώκε καο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη δελ παξαθνινπζνύληαη ινγηζηηθά ζε ινγαξηαζκνύο ηάμεσο νη ιεθζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηα αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζώο θαη δηάθνξα
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία όπσο νη ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο θαηά ην αλεθηέιεζην κέξνο ηνπο. Αναθοπά επί άλλων Νομικών και Κανονιζηικών θεμάηων: 1) Δπαιεζεύζακε ηελ ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρεηξίζεσο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 2) Γελ εθαξκόζηεθε ζηελ παξνύζα ρξήζε ε Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Δθκεηαιιεύζεσο.

Αθήνα, 30 επτεμβρίου 2016
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτήσ Λογιςτήσ
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