
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Ποζά κλειόμενης Ποζά προηγούμενης

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ αμία θηήζεο απνζβέζεηο αλαπόζβ.αμία αμία θηήζεο απνζβέζεηο αλαπόζβ.αμία Α.ΙΓΙΑ  ΚΔΦΑΛΑΙΑ τρήζεως 2016 τρήζεως 2015

4.Λνηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο 805.309,27 775.653,78 29.655,49 781.427,63 765.133,59 16.294,04 1.Κεθάιαην 27.789.080,33 27.789.080,33

805.309,27 775.653,78 29.655,49 781.427,63 765.133,59 16.294,04 27.789.080,33 27.789.080,33

Γ.ΠΑΓΙΟ  ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

ΙΙ.Δνζώμαηες ακιν/ζεις 3.Γσξεέο παγίσλ 99.101.209,35 100.060.240,25

1.Γήπεδα-νηθόπεδα 95.477.537,72 0,00 95.477.537,72 95.477.537,72 0,00 95.477.537,72 4.Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 17.925.215,15 18.563.696,23

1α.Πιαηείεο-πάξθα-παηδόηνπνη θνηλήο ρξήζεσο 7.739.016,41 6.621.131,58 1.117.884,83 7.739.016,41 6.385.229,59 1.353.786,82 117.026.424,50 118.623.936,48

1β.Οδνί-νδνζηξώκαηα θνηλήο ρξήζεσο 7.165.603,29 5.605.665,98 1.559.937,31 7.165.603,29 5.230.804,86 1.934.798,43

1γ.Πεδνδξόκηα θνηλήο ρξήζεσο 6.729.468,95 5.774.057,73 955.411,22 6.729.468,95 5.533.388,45 1.196.080,50 ΙV.Αποηελέζμαηα εις νέο

3.Κηίξηα-ηερληθά έξγα 56.546.142,69 19.565.017,08 36.981.125,61 56.416.167,66 17.379.898,11 39.036.269,55 Τπόινηπν πιενλάζκαηνο ρξήζεσο εηο λέν 5.981.499,82 1.303.862,49

3β.Δγθ/ζεηο ειεθηξ. θνηλήο ρξήζεσο 1.338.140,34 1.228.105,71 110.034,63 1.338.140,34 1.169.494,22 168.646,12 Τπόινηπν ειιεηκκάησλ πξνεγ.ρξήζεσλ -4.948.251,81 -6.252.114,30

3γ.Λνηπέο εγθ/ζεηο θνηλήο ρξήζεσο 327.956,74 273.390,78 54.565,96 298.916,44 254.983,39 43.933,05 1.033.248,01 -4.948.251,81

4.Μεραλήκαηα - Σερλ.εγθαηαζηάζεηο 2.037.195,95 1.844.558,87 192.637,08 2.004.199,14 1.765.779,20 238.419,94 ύνολο ιδίων κεθαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 145.848.752,84 141.464.765,00

5.Μεηαθνξηθά κέζα 4.072.601,14 3.345.574,49 727.026,65 3.337.841,11 3.292.086,20 45.754,91

6.Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 3.012.195,77 2.861.973,93 150.221,84 2.939.676,41 2.773.789,39 165.887,02

7.Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε & πξνθαηαβνιέο 6.586.658,04 0,00 6.586.658,04 6.290.046,75 0,00 6.290.046,75 Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ  ΚΙΝΓΤΝΟΤ  ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ 

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ 191.032.517,04 47.119.476,15 143.913.040,89 189.736.614,22 43.785.453,41 145.951.160,81 1.Πξνβιέςεηο γηά απνδεκίσζε πξνζ/θνύ 748.860,83 709.156,32

2.Λνηπέο πξνβιέςεηο 2.457.565,60 6.749.670,56

ΙΙΙ.Σίηλοι πάγιας επένδσζης & Άλλες μακροπρόθεζμες απαιηήζεις ύλνιν πξνβιέςεσλ 3.206.426,43 7.458.826,88

1.Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο 284.948,27 284.948,27

 Μείον(-)Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε -269.068,40 -269.068,40 Γ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

15.879,87 15.879,87 Ι.Μακροπρόθεζμες   σποτρεώζεις

ύνολο πάγιοσ ενεργ/κού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 143.928.920,76 145.967.040,68 2.Γάλεηα ηξαπεδώλ 2.255.829,40 3.158.247,95

4.Λνηπέο καθξνπξ.ππνρξεώζεηο 4.082,83 53.079,67

2.259.912,23 3.211.327,62

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ  ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

Ι.Αποθέμαηα ΙΙ.Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

4.Αλαιώζηκα θαη αλη/θά παγίσλ 290.801,43 223.850,68 1.Πξνκεζεπηέο 822.587,48 751.196,15

290.801,43 223.850,68 5.Τπνρξεώζεηο απν θόξνπο &  ηέιε 113.331,78 123.791,87

ΙΙ.Απαιηήζεις 6.Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 92.832,97 84.274,93

1.Απαηηήζεηο από πσιήζεηο ππεξεζηώλ,αγαζώλ θιπ.πόξσλ 2.624.097,96 2.447.711,89 7.Μαθξνπξ.ππνρξ.πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε 951.469,33 939.606,14

Μείον Πξνβιέςεηο -2.395.506,44 228.591,52 -2.285.080,34 162.631,55 8.Πηζησηέο δηάθνξνη 178.703,86 275.197,76

4.Δπηζθαιείο-επίδηθεο απαηηήζεηο 77.593,84 77.593,84 2.158.925,42 2.174.066,85

5.Υξεώζηεο δηάθνξνη 77.539,27 75.667,71

383.724,63 315.893,10

ύνολο Τποτρεώζεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.418.837,65 5.385.394,47

IV.Γιαθέζιμα

1.Σακείν 2.240,08 810,80

3.Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 7.701.092,81 6.636.524,73

7.703.332,89 6.637.335,53

ύνολο κσκλ.ενεργ/κού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙV) 8.377.858,95 7.177.079,31

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ  ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 

1.Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 165.977,48 163.967,80 1.Έζνδα επόκελσλ  ρξήζεσλ 1.768,77 2.210,97

2.Έζνδα ρξήζεο εηζπξαθηέα 1.683.015,11 1.830.441,70 2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα 709.642,10 843.626,21

1.848.992,59 1.994.409,50 711.410,87 845.837,18

0

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 154.185.427,79 155.154.823,53 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 154.185.427,79 155.154.823,53

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ

1.Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,06 0,06 1.Γηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 0,06 0,06

2.Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ 32.126.528,10 29.987.137,56 2.Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ 32.126.528,10 29.987.137,56
3.Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ, 

εκπξάγκ.αζθαιεηώλ θαη απαηηήζεσλ ακθνηεξνβαξώλ 

ζπκβάζεσλ 232.581,45 346.529,25 232.581,45 346.529,25

ΗΜΔΙΧΗ : 

                               ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΗ 31/12/2016 Λ/86 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016)

Ποζά 

κλειόμ.τρήζ.2016

Ποζά 

προηγ.τρήζ.2015

Ι.Αποηελέζμαηα Δκμεηάλλεσζης Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο 6.069.894,93 1.424.808,28

1.Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 8.974.175,51 9.012.444,22 (+)ή(-)Τπόι.απνη.πξνεγ.ρξήζεσλ -4.948.251,81 -6.252.114,30

2.Έζνδα από θόξνπο-εηζθνξέο-πξόζηηκα-πξνζαπμήζεηο 1.366.962,38 1.380.261,29 ύλνιν 1.121.643,12 -4.827.306,02

3.Σαθηηθέο επηρνξεγήζεηο από θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό 9.491.892,95 8.864.798,97

19.833.030,84 19.257.504,48 Μείον

Μείνλ : Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 19.391.319,52 18.679.587,73 1.Φόξνο εηζνδήκαηνο 74.450,32 109.954,30

Μηθηά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιέπζεσο 441.711,32 577.916,75 2.Λνηπνί κε ελζσκ/λνη θόξνη ζην ιεηη.θόζηνο 13.944,79 10.991,49

Πιένλ : Άιια εζνδα 446.308,28 477.760,83  Έλλειμα εις νέον 1.033.248,01 -4.948.251,81

Μείον 888.019,60 1.055.677,58

1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 1.811.543,07 2.220.970,62

3.Έμνδα ιεηηνπξγίαο δεκ.ζρέζεσλ 112.649,49 75.580,59

4.Κόζηνο ππναπαζρόιεζεο- αδξάλεηαο 3.114,81 1.927.307,37 10.701,15 2.307.252,36

Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηάιιεπζεο -1.039.287,77 -1.251.574,78

Πλέον

4.Πηζησηηθνί ηόθνη & πλαθή έζνδα 94.112,15 195.948,39

94.112,15 195.948,39

Μείον

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                        

ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΓΙΔΤΘ.ΟΙΚΟΝ. 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ

3.Υξεσζηηθνί ηόθνη & πλαθή έμνδα 49.239,06 49.239,06 44.873,09 65.581,84 65.581,84 130.366,55

Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηάιιεπζεο -994.414,68 -1.121.208,23

ΙΙ.Πλέον: Έκηακηα αποηελέζμαηα

1.Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 2.427.722,31 2.424.544,02 ΣΤΛ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ Ν.ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

3.Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 531.942,43 345.089,37 Α.Σ.  ΑΙ 569279 Α.Σ. Ρ508831

4.Έζνδα απν πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 4.283.991,16 274.479,05

7.243.655,90 3.044.112,44

Μείον

1.Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα 2.863,37 101.226,71

2.Έθηαθηεο δεκηέο 2.511,26 9.734,50

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  

3.Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 4.845,25 259.365,62

4.Πξνβιέςεηο γηά έθηαθηνπο θηλδύλνπο 169.126,41 179.346,29 7.064.309,61 127.769,10 498.095,93 2.546.016,51

Οξγαληθά & έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε) 6.069.894,93 1.424.808,28

Μείον ΦΩΣΙΟ ΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΤ ΗΡΑΚΛΗ ΓΚΟΣΗ

ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ 3.366.638,29 3.399.216,99 Α.Σ.  ΑΒ 057063 Α.Σ. AI 106219 

Μείον :Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 3.366.638,29 0,00 3.399.216,99 0,00

Καθαρά Αποηελέζμαηα (πλεόναζμα) τρήζεως προ θόρων 6.069.894,93 1.424.808,28

Η ΛΟΓΙΣΡΙΑ

ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΑΝΣΗ

Α.Σ. AI 635467

3.Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ, 

εκπξάγκ.αζθαιεηώλ θαη ππνρξεώζεσλ 

ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ

1.  Η αμία ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (Γ. ΙI. 1) "Γήπεδα - Οηθόπεδα" θαη (Γ. ΙΙ. 3) "Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα" ηεο απνγξαθήο έλαξμεο 31.12.2002 θαζώο θαη νη πξνζζήθεο ησλ ρξήζεσλ 2003 εώο θαη 2008, πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ην ζύζηεκα αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο 

αμίαο  ησλ αθηλήησλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.

                                         ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ (Λ/88)

Ποζά κλειόμενης τρήζης 2016 Ποζά προηγοσμ.τρήζης 2015

Νέα Ισλία 5/10/2017

ΙΙ.Γιαθορές αναπρ/γής,επιτορηγήζεις επενδ. & 

Γωρεές παγίων

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΓΗΜΟ Ν.ΙΧΝΙΑ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016- 14η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ  (1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016)

Ποζά κλειόμενης τρήζεως 2016 Ποζά προηγούμενης τρήζης 2015

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του «Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί 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 συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1)Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης του υπολοίπου στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.Ι Αποθέματα διαπιστώθηκαν ακίνητα αποθέματα λογιστικής αξίας € 65.368. Κατά την 

εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία  με συνέπεια, η αξία των αποθεμάτων και τα 

Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά € 65.368. 2)Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε οφειλέτες του Δήμου συνολικού ύψους € 

149.217, επί του συνόλου απαιτήσεων ύψους € 2.701.692 που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και Δ.ΙΙ.4 «Επισφαλείς – Επίδικες απαιτήσεις». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της 

παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει επαρκείς απαντήσεις για την επιβεβαίωση του ανωτέρω ποσού και οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των υπολοίπων αυτών δεν μας παρείχαν επαρκή 

διασφάλιση. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα των κονδυλίων αυτών και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσης και προηγούμενων χρήσεων και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. 3)Από τον έλεγχό μας αλλά και από την 

επισκόπηση των βιβλίων του Δήμου μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού προκύπτει ότι στην κλειόμενη χρήση 2016 δεν είχαν βεβαιωθεί έσοδα από πρόστιμα, τέλη ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη και έσοδα από Ανθρακωρυχεία 

συνολικού ύψους € 363.310 , με συνέπεια το κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» εμφανίζεται μειωμένο κατά  € 363.310, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης μειωμένα κατά € 363.310 και τα Ίδια Κεφάλαια 

μειωμένα κατά το ανωτέρω ποσό Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Δήμου χρήζει βελτιώσεων ως προς την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων αλλά και ως προς την έγκαιρη είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ανωτέρω. 4)Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από το Π.Δ.315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου δεν 

περιλαμβάνονται έσοδα από τέλη καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού και ΤΑΠ χρήσεως 2016 και προηγούμενων χρήσεων του Δήμου ύψους  € 3.704.359. Τα ανωτέρω έσοδα, που εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ, καταχωρούνται κατά πάγια τακτική σε ταμιακή 

βάση ενώ θα έπρεπε να καταχωρούνται σε δεδουλευμένη βάση. Συνεπώς, το κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» εμφανίζεται μειωμένο κατά € 3.704.359, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης μειωμένα 

κατά € 3.704.359 και τα Ίδια Κεφάλαια μειωμένα κατά το ανωτέρω ποσό. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει 

σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1, 3 και 4 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 2 και 5 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 2016 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». 

Άλλο θέμα 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 25 Σεπτεμβρίου 2017, αναφορικά με ότι: 1) Στο στοιχείο του 

Ενεργητικού Δ-Ι "Αποθέματα", € 223.851 εμπεριέχεται ποσό περίπου € 60.372 που βρίσκεται ακίνητο από προηγούμενες χρήσεις. Για το ποσό αυτό έπρεπε να σχηματισθεί ανάλογη πρόβλεψη. Ως εκ τούτου τα αποθέματα, τα αποτελέσματα και τα ίδια 

κεφάλαια είναι ισόποσα αυξημένα. 2) Δεν έχουν περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις, ούτε έχουν γνωστοποιηθεί στους παραλήπτες έσοδα συνολικού ποσού € 456.835 που αφορούν σε  α) έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. που έχει επιβάλλει η Δημοτική 

Αστυνομία για το έτος 2014  ποσού € 59.055 και για το έτος 2015 έσοδα ποσού € 110.000 β) έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ποσού € 31.373 γ) έσοδα από δημοτικά τέλη ποσού € 180.298 δ) έσοδα από δημοτικό φόρο ποσού € 15.687 ε) έσοδα από 

Ανθρακωρυχεία ποσού € 60.421, κατά συνέπεια τα αποτελέσματα και τα ίδια Κεφάλαια είναι μειωμένα κατά ποσό € 456.835. 3) Ποσό € 28.096  που εμφανίζεται στις απαιτήσεις, και για το οποίο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας, πρέπει να εξεταστεί 

η οριστική διαγραφή ,αφού παρά τις ενέργειες της υπηρεσίας δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή του . 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1)Επαληθεφςαμε τη ςυμφωνία και την αντιςτοίχιςη του περιεχομζνου τησ Ζκθεςησ Διαχειρίςεωσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ προσ το Δημοτικό Συμβοφλιο με τισ ανωτζρω χρηματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. 

2)Το άνοιγμα των λογιςτικών βιβλίων του νζου «Καλλικρατικοφ Δήμου» ζγινε με βάςη την απογραφή που διενεργήθηκε την 1 Ιανουαρίου 2011 ςφμφωνα με τισ οδηγίεσ τησ Υ.Α. με Α.Π. 74445 / 27-12-2010 (η απογραφή ζναρξησ ζγινε 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». 
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