
Ποσά Ποσά

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ κλειόμενηρ πποηγούμενηρ

Αξία κτήσεωρ Αποσβέσειρ Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεωρ Αποσβέσειρ Αναπόσβ.αξία      σπήσεωρ 2015 σπήσεωρ 2014

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ Α.  ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  

     4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 783.874,62 719.942,64 63.931,98 774.874,62 700.623,52 74.251,10   Ι.  Κεθάλαιο 9.944.831,42 9.944.831,42

783.874,62 719.942,64 63.931,98 774.874,62 700.623,52 74.251,10 9.944.831,42 9.944.831,42

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  ΙΙ. Γιαθορές αναπροζαρμογής και επιτορηγήζεις 

  ΙΙ. Δνζώμαηες ακινηηοποιήζεις     επενδύζεων - δωρεές παγίων

     1.   Γήπεδα - Οηθόπεδα 6.531.080,76 0,00 6.531.080,76 6.531.080,76 0,00 6.531.080,76     3.  Δσξεέο παγίσλ 572.277,13 572.277,13

     1α. Πιαηείεο-Πάξθα -Παηδόηνπνη θνηλήο ρξήζεσο 1.137.958,94 852.749,30 285.209,64 1.133.537,40 813.042,49 320.494,91     4.  Επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 15.179.673,34 15.097.113,34

     1β. Οδνί-Οδνζηξώκαηα θνηλήο ρξήζεσο 8.604.604,29 5.059.968,80 3.544.635,49 6.698.879,88 4.827.905,56 1.870.974,32          Μείον: Απνζβέζεηο Επηρνξεγήζεσλ 7.181.428,31 6.524.452,39

     1γ. Πεδνδξόκηα θνηλήο ρξήζεσο 407.365,77 25.937,12 381.428,65 46.326,33 22.814,74 23.511,59 8.570.522,16 9.144.938,08

     3.   Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 12.446.287,83 10.553.502,88 1.892.784,95 12.344.980,70 10.418.276,61 1.926.704,09

     3α. Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο 10.858,40 10.608,75 249,65 10.858,40 10.242,06 616,34   IV. Αποηελέζμαηα εις νέο 

     3β. Εγθαηαζηάζεηο Ηιεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεσο 458.031,09 380.930,56 77.100,53 457.070,51 362.649,80 94.420,71         Υπόινηπν πιενλαζκάησλ ρξήζεσο εηο λέν 131.676,07 186.131,69

     3γ. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο 2.495.538,69 984.568,34 1.510.970,35 2.495.538,69 803.953,90 1.691.584,79         Υπόινηπν ειιεηκάησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ -3.135.590,18 -3.321.721,87

     4.   Μεραλήκαηα-Τερληθέο εγθ/ζεηο θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 165.132,16 156.769,13 8.363,03 160.136,04 149.415,29 10.720,75 -3.003.914,11 -3.135.590,18

     5.   Μεηαθνξηθά κέζα 1.064.806,91 1.058.519,40 6.287,51 1.064.806,91 1.049.174,79 15.632,12

     6.   Επηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 544.598,67 541.474,73 3.123,94 529.694,55 524.281,79 5.412,76 Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 15.511.439,47 15.954.179,32

     7.   Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 14.891,13 0,00 14.891,13 2.387.077,85 0,00 2.387.077,85

         Σύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙΙ) 33.881.154,64 19.625.029,01 14.256.125,63 33.859.988,02 18.981.757,03 14.878.230,99 Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ & ΔΞΟΓΑ 

1. Πξνβι. γηα απνδεκ. Πξνο. ιόγσ εμόδ. από ηελ ππεξ. 33.244,68 33.244,68

 ΙΙΙ. Τίηλοι πάγιας επένδσζης  και άλλες μακροπρόθεζμες 2. Λνηπέο πξνβιέςεηο 161.998,73 161.998,73

      τρημαηοοικονομικές απαιηήζεις 195.243,41 195.243,41

     1.   Τίηινη πάγηαο επέλδπζεο 924.478,38 927.103,38

Μείον: Οθεηιόκελεο δόζεηο 469.000,00 469.000,00

Μείον: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε 24.221,24 493.221,24 24.221,24 493.221,24 Γ.  ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

431.257,14 433.882,14   Ι. Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις

Σύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 14.687.382,77 15.312.113,13      3.   Δάλεηα Τακηεπηεξίσλ 493.368,96 493.368,96

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 493.368,96 493.368,96

   ΙΙ. Απαιηήζεις  ΙΙ. Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

      1.   Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 625.017,82 656.049,53      1. Πξνκεζεπηέο 247.968,98 131.053,10

      2.  Φξεώζηεο δηάθνξνη 500.604,51 461.951,29      5. Yπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 4.301,06 10.643,59

1.125.622,33 1.118.000,82      6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 8.882,37 5.743,89

  ΙV. Γιαθέζιμα        7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε 0,00 0,00

      1. Τακείν 0,00 0,00      8. Πηζησηέο δηάθνξνη 32.699,76 36.278,90

      3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 764.661,49 510.699,69 293.852,17 183.719,48

764.661,49 510.699,69 Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΙΙ) 787.221,13 677.088,44

Σύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΔΙΙ++ΔΙΙΙ+ΔIV) 1.890.283,82 1.628.700,51

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ   

     2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 303.265,25 252.667,50

303.265,25 252.667,50 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

     1. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 450.959,81 441.221,07

450.959,81 441.221,07

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+E) 16.944.863,82 17.267.732,24 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 16.944.863,82 17.267.732,24

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ

      1. Aιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,29 0,29       1. Δηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 0,29 0,29

      2. Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Πξνϋπνινγηζκνύ 4.913.102,27 5.140.014,11       2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί πξνϋπνινγηζκνύ 4.913.102,27 7.405.988,83

4.913.102,56 5.140.014,40 4.913.102,56 7.405.989,12

ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ  ΣΗ  31ηρ  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2015

15η ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015)

Ποσά κλειόμενηρ σπήσεωρ 2015 Ποσά πποηγούμενηρ σπήσεωρ 2014



Ποσά Ποσά

κλειόμενηρ πποηγούμενηρ

 Ι.Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεως σπήσεωρ 2015 σπήσεωρ 2014

   1.  Εζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 1.094.097,16 1.046.856,45 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο 131.676,07 186.131,69

   2.  Εζνδα από θόξνπο-εηζθνξέο-πξόζηηκα-πξνζαπμήζεηο 43.195,62 58.370,77 (+) Υπόινηπν απνηειεζκάησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -3.135.590,18 -3.321.721,87

   3.  Ταθηηθέο επηρνξεγήζεηο από Κξαηηθό Πξνππνινγηζκό 1.080.337,03 1.060.699,96 Eλλειμμα εις Νέον -3.003.914,11 -3.135.590,18

   ύνολο 2.217.629,81 2.165.927,18

   Μείον: Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 2.366.242,50 2.192.018,99                                                        Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

   Μικηά αποηελέζμαηα (ζημιά) εκμεηαλλεύζεως -148.612,69 -26.091,81

   Πλέον: Αιια έζνδα 197.392,12 179.968,85

   ύνολο 48.779,44 153.877,04

   Μείον:   1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 467.107,38 658.966,86

                   3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 13.085,54 480.192,92 66.778,95 725.745,81

   Μερικά αποηελέζμαηα (ζημιά) εκμεηαλλεύζεως -431.413,48 -571.868,77                                                      ΒΑΙΛΟΤΓΗ ΥΡΗΣΟ  ΑΡΓΤΡΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟ

   Πλέον:   1. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 7.256,55 10.298,11                                                      ΑΓΣ/ AΔ 327719  

   Μείον:   3. Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 35.294,93 -28.038,38 35.611,32 -25.313,21

   Ολικά αποηελέζμαηα (ζημιά) εκμεηαλλεύζεως -459.451,86 -597.181,98

   ΠΛΔΟΝ: Δκηακηα αποηελέζμαηα

                 1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 656.975,92 685.665,93  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ

                 3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 67.244,18 724.220,10 181.682,62 867.348,55 Γ.Ο.Μ.Τ - Γιοικητικέρ Οικονομοτεσνικέρ Μησανογπαυικέρ Τπηπεσίερ Α.Δ.

     Μείον: 1.Εθηαθηα & Αλόξγαλα Εμνδα 0,00 1.502,78

                 3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 133.092,17 591.127,93 82.532,10 783.313,67

   Οργανικά και έκηακηα αποηελέζμαηα (κέρδη) 131.676,07 186.131,69

  Μείον:     Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 662.591,10 710.287,50 ΓΙΩΡΓΟ ΑΘ.ΓΟΛΓΤΡΑ

                 Μείον : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 662.591,10 0,00 710.287,50 0,00 ΑΓΣ / Π-522541,  ΑΜ 13205 Α' ΣΑΞΗ

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (κέρδη) ΥΡΗΔΧ 131.676,07 186.131,69

 

Ο  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

           Ζιάκας Δημ. Ιωάννης

ΑΜ ΣΟΕΛ 13201

Σσνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

          ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜAΣΩΝ ΥΡΗΔΩ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015)

Ποσά κλειόμενηρ σπήσεωρ 2015 Ποσά πποηγούμενηρ σπήσεωρ 2014

κόπελος 19 Αυγούστου 2016

      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΑΓΣ / ΑΜ 386948

      Αθήνα,   25 Οκτωβπίος 2016
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Δλέγξαμε ηιρ ανυηέπυ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ καθώρ και ηο ζσεηικό Πποζάπηημα ηος «ΓΗΜΟΤ ΟΦΑΓΩΝ» ηηρ σπήζευρ πος έληξε ηην 31η Γεκεμβπίος 2001. Ο έλεγσόρ μαρ, ζηα πλαίζια ηος οποίος λάβαμε ςπότη μαρ και ηιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος ΓημοηικούΔλέγξαμε ηιρ ανυηέπυ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ καθώρ και ηο ζσεηικό Πποζάπηημα ηος «ΓΗΜΟΤ ΦΔΡΩΝ» ηηρ σπήζευρ πος έληξε ηην 31η Γεκεμβπίος 2004. Ο έλεγσόρ μαρ, ζηα πλαίζια ηος οποίος λάβαμε ςπότη μαρ και ηιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος Γημοηικού και

ΕΚΘΕΗ  ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Προσ το Δημοτικό υμβοφλιο  του  Δήμου  κοπέλου

Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων: Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Διμου Σκοπζλου οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2015, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το
ςχετικό προςάρτθμα. Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ: Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ 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). 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
καταλλθλότθτασ 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 ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ: 1) Στο λογαριαςμό του ενεργθτικοφ (Γ.ΙΙΙ.1) «Τίτλοι πάγιασ επζνδυςθσ» περιλαμβάνεται και θ ςυμμετοχι του Διμου ςτθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Σκοπζλου (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), θ οποία ζχει αποτιμθκεί με
λογιςτικό ιςότιμο € 0,01, επειδι δεν τζκθκαν υπόψθ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν του Διμου ςτοιχεία ςχετικά με το τίμθμα απόκτθςθσ τθσ ςυμμετοχισ αυτισ. Η αξία κτιςεωσ τθσ ανωτζρω ςυμμετοχισ δεν είχε περιλθφκεί ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Διμου, επειδι κατά τθν ςφςταςθ τθσ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) δεν είχε γίνει
απογραφι και παράδοςθ των αντλιοςταςίων, των υδατόπυργων και των δικτφων φδρευςθσ που μεταβιβάςκθκαν δωρεάν (όπωσ προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 1069/1980) από το Διμο ςε αυτι θ οποία ιδθ τα χρθςιμοποιεί. 2) Στο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ (Δ.ΙΙ.1) «Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και
υπθρεςιϊν» ποςοφ € 625.017,82 περιλαμβάνονται και κακυςτερθμζνεσ πζραν του ζτουσ απαιτιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ € 547.939,57, για τισ οποίεσ κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν, που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Π.Δ. 315/1999 δεν ζχει διενεργθκεί ιςόποςθ πρόβλεψθ προσ αντιμετϊπιςθ τθσ ηθμίασ που
ενδζχεται να προκφψει από τθν μθ είςπραξι τουσ. Λόγω του μθ ςχθματιςμοφ τθσ πρόβλεψθσ αυτισ θ αξία των απαιτιςεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελζςματα χριςεωσ εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ποςό € 547.939,57. 3) Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που τζκθκαν υπόψθ μασ, υφίςτανται εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ τρίτων
κατά του Διμου ςυνολικοφ ποςοφ € 320.000,00 περίπου πλζον τόκων και δικαςτικϊν εξόδων. Σθμειϊνεται ότι ο Διμοσ κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν, που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Π.Δ. 315/1999, δεν ζχει ςχθματιςτεί ιςόποςθ πρόβλεψθ για τθν κάλυψθ του ανωτζρω ποςοφ για τθ ηθμία που
ενδζχεται να προκφψει ςε περίπτωςθ που οι ανωτζρω αγωγζσ τελεςιδικιςουν υπζρ των τρίτων, με ςυνζπεια οι προβλζψεισ να εμφανίηονται μειωμζνεσ κατά το ποςό αυτό και τα αποτελζςματα χριςεωσ και τα ίδια κεφάλαια ιςόποςα αυξθμζνα. Γνώμη με Επιφφλαξη: Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων
που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ του Διμου Σκοπζλου κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 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”. 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.
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