ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

Β.

Γ.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις
- Προβλέψεις για υποτίμηση
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

136.918.560,99
7.094.869,21
64.918.258,02
8.891.407,29
66.396.071,23
8.897.034,51
4.154.275,01
29.951.447,00

7.776.554,80

0,00
6.747.430,00
38.440.418,11
6.214.032,72
50.644.049,62
2.111.172,64
2.870.655,95
10.492.321,62

1.123.069,74
9.125.091,51
6.967.097,06
###
6.718.125,93
351.155.307,50
###

136.918.560,99
347.439,21
26.477.839,91
2.677.374,57
15.752.021,61
6.785.861,87
1.283.619,06
19.459.125,38

7.947.555,01

137.318.560,99
7.094.869,21
62.060.406,65
8.891.407,29
###
66.347.725,76
8.897.034,51
4.122.332,58
28.625.284,93

900.302,21
7.495.833,74
5.988.624,23
0,00
131.904.840,84
###

222.767,53
1.629.257,77
978.472,83
6.718.125,93
219.250.466,66

1.023.365,13
9.123.601,51
6.653.807,80
7.855.878,14
348.014.274,50

5.710.115,51
270.154,46
192.874,43

7.569.441,25

0,00
6.679.400,18
36.634.342,71
5.946.656,47
49.140.166,37
1.755.291,26
2.743.008,65
9.338.288,65

378.113,76

Ι.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - Δωρεές παγίων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

137.318.560,99
415.469,03
25.426.063,94
2.944.750,82
17.207.559,39
7.141.743,25
1.379.323,93
19.286.996,28

IV. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο

463.028,89

869.524,29
7.210.901,88
5.493.411,03
0,00
125.810.991,49

153.840,84
1.912.699,63
1.160.396,77
7.855.878,14
222.203.283,01

Γ.
Ι.

5.247.086,62
65.151,34
5.312.237,96

270.154,46
192.874,43

463.028,89

5.244.086,62
65.151,34
5.309.237,96

224.562.704,62

227.512.520,97

316.778,79

234.910,68

24.529.733,60
0,00
0,00

16.668.618,70
0,00
0,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρ.
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

5.707.115,51

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
3. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων
3α. Επιταγές εισπρακτέες
4. Επισφαλείς -Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες διάφοροι
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων

2.268.863,11
2.225.862,41

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

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.

457.359,93

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Ι.

Ποσά
κλειόμενης
Χρήσεως 2016
Α.

8.233.914,73
###

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
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Δ.

Ποσά έναρξης χρήσεως 2015
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

2.268.863,11
220.000,00

43.000,70
5.801.677,92

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού

508.302,85
30.882.715,07

260.646,23
27.381.344,30

86.737,22
11.787.521,02
11.874.258,24

7.369,78
9.114.037,93
9.121.407,71

43.073.752,10

36.737.662,69

10.232.970,47
590.706,05
10.823.676,52

11.892.240,81
561.375,18
12.453.615,99

278.917.493,17

277.081.913,41

11.742.231,57

8.989.311,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015

15.933.315,79
1.622.931,13
26.771.743,42

12.232.535,50
1.167.840,31
22.081.345,71

Ι.

Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

5.968.779,16
320.673,61

44.327.990,34
35.960.226,89
8.367.763,45
165.244,40
8.533.007,85

7.809.166,85

-967.804,02
1.275.751,06

69.268,10
63.066.495,50
77.729.197,65
140.864.961,25

10.550.528,65

5.919.811,08

235.817.293,54

231.195.830,59

19.625.131,76
7.695.695,70
27.320.827,46

21.336.565,58
8.864.538,85
30.201.104,43

8.399.030,11
53.345,14
0,00
698.870,77
477.777,52

7.494.514,38
53.345,14
0,00
743.476,47
1.768.323,39

2.881.913,53
2.291.686,69
14.802.623,76

3.310.775,54
1.320.989,88
14.691.424,80

42.123.451,22

44.892.529,23

363.527,36
613.221,05
976.748,41

365.036,41
628.517,18
993.553,59

278.917.493,17

277.081.913,41

11.742.231,57

8.989.311,12

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων/
ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων
Πλεόνασμα εις νέο

Ποσά
κλειόμενης
Χρήσεως 2016
4.630.717,57

Ποσά
προηγούμενης
Χρήσεως 2015
2.721.434,10

5.919.811,08
10.550.528,65

3.198.376,98
5.919.811,08

6.369.836,45
-3.769.367,74

999.766,80

-918.805,47
-4.688.173,21

5.600.110,78
3.445.820,94
9.045.931,72

3.354.966,51
4.630.717,57

6.300.962,90
6.300.962,90

69.268,10
62.116.790,78
79.069.647,75
141.255.706,63

80.961,33

5.347.046,21
5.817.087,15
11.164.133,36
2.525.328,29
308.243,72
2.969.732,43
2.005.862,41

35.481.721,52
32.962.100,60
2.519.620,92
80.847,79
2.600.468,71

5.639.136,91
730.699,54

6.289.452,77
2.243.555,08

76.737,70
1.044.541,72

84.411.058,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. 'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

84.011.058,26

2.048.863,11
8.403.216,26

Δ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Ποσά
προηγούμενης
Χρήσεως 2015

40.596,32
347.657,93
1.248.070,16
0,00

1.636.324,41

7.409.607,31
2.721.434,10

7.488.340,02
0,00
4.630.717,57

7.488.340,02

0,00
2.721.434,10

Κέρκυρα, 6 Φεβρουαρίου 2020
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Ο α/α ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Κέρκυρας οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 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 Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικών 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). 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 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 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:
1. Κατά την 31.12.2016 δεν επιβεβαιώθηκαν με καταμέτρηση τα ταμειακά διαθέσιμα (μετρητά) του Δήμου € 86.737,22 λόγω της ετεροχρονισμένης ανάθεσης ελέγχου, όμως από τον έλεγχό μας προέκυψαν διαφορές και ασυμφωνίες κατά την διάρκεια του έτους μεταξύ της διπλογραφικής απεικόνισης και του πραγματικού
ταμείου λόγω των ετεροχρονισμών που παρατηρούνται ανάμεσα σε εγγραφές, πληρωμές και έκδοση ενταλμάτων.
2. Η αξία των αποθεμάτων – ανταλλακτικών και ειδών συσκευασίας του λογαριασμού του Ενεργητικού Δ.Ι.4. «Πρώτες και βοηθητικές ύλες», θα έπρεπε να είναι προσαυξημένη με την αξία των αποθεμάτων καυσίμων που παρέμεναν στη δεξαμενή του Δήμου κατά την 31.12.2016. Η εν λόγω αξία δεν κατέστη δυνατό να
προσδιοριστεί, καθότι οι διακινήσεις καυσίμων δεν παρακολουθούνται ποσοτικά, οι αγοραζόμενες ποσότητες θεωρούνται στο σύνολό τους αναλωθείσες και ως εκ τούτου δεν απογράφονται στη λήξη της χρήσης από τους αρμόδιους υπάλληλους.
3. Δεν επιβεβαιώνεται η αξία των συμμετοχών του Δήμου την 31.12.2016 € 5.247.086,62 σε δημοτικές και μη επιχειρήσεις, επειδή δεν τέθηκαν υπόψη του ελέγχου οι απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία για τον προσδιορισμό αυτής. Σημειώνεται δε ότι με τις υπ’ αρίθμ 9-138 και 5-71 /2011 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου λύθηκαν όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις χωρίς όμως να έχει αρχίσει η διαδικασία εκκαθάρισης τους.
4. Στις απαιτήσεις του Ενεργητικού περιλαμβάνεται ποσό € 11.183.082,30 που αφορά πληρωμές(παρακρατήσεις αποΤ.Π.Δ & ΔΕΗ) από το Δήμο εντός της ελεγχόμενης χρήσεως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Δ.Ε.Η. ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΥΑΚ. Θα πρέπει να διερευνηθεί αρμοδίως η
νομιμότητα των εν λόγω πληρωμών, οι οποίες κρίνονται από εμάς αμφίβολες είσπραξης από τη δημοτική επιχείρηση που αφορούν και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων του Δήμου και κατ’ επέκταση των Ιδίων Κεφαλαίων του. Τόσο για την εν λόγω περίπτωση
όσο και για όλες τις πληρωμές από το Δήμο υποχρεώσεων δημοτικών επιχειρήσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και λοιπών οργανισμών θα πρέπει να συντάσσονται χρηματικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι. (Κατά το έτος 2016 παρακρατήθηκαν από το Τ.Π.Δ 233.041,62€ στην Κ.Α.Π του Δήμου για
εγγυήσεις δανείων Δημοτικών επιχειρήσεων).
5. Δεν είναι βέβαιη η ρευστοποίηση των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών συνολικού ποσού € 26.798.596,71 (λογ. Δ.ΙΙ.1 Ενεργητικού), επειδή η πρώτη τους βεβαίωση πραγματοποιήθηκε σε χρήσεις πριν το 2010. Εκ της αξίας αυτής € 59.718,53 εγγράφηκαν κατά την απογραφή ενάρξεως 1.1.2011 στο
Δήμο Κέρκυρας με βάση μη βεβαιωθέντες χρηματικούς καταλόγους συνενωμένων Δήμων. Πρέπει αφενός να επιληφθεί η Διοίκηση του Δήμου για την τύχη των μη βεβαιωμένων απαιτήσεων αφετέρου να σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για το ενδεχόμενο μη εισπραξιμότητας. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής δεν είναι
δυνατό να υπολογιστεί από εμάς. Ήδη πάντως στα βιβλία του Δήμου για τη χρήση 2016 ποσό € 2.268.863,11 εκ του ανωτέρω συνολικού ποσού των € 26.798.596,71 εμφανίζεται με τον χαρακτηρισμό "επισφαλείς απαιτήσεις".
6. Δεν λάβαμε έγγραφη απάντηση από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου μέχρι τη σύνταξη της παρούσας εκθέσεως σχετικά με τις εκκρεμοδικίες από αγωγές τρίτων κατά του Δήμου αλλά και του Δήμου κατά τρίτων, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η ενδεχόμενη ζημία για την οποία ο Δήμος θα έπρεπε να σχηματίσει
πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων του.
7. Δεν παρακολουθούνται κατά πάγια τακτική οι χρηματοδοτήσεις ειδικών σκοπών (ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΚΑΠ, ΕΠΙΧ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡ.) σε ειδικούς τηρούμενους Τραπεζικούς Λογαριασμούς από τους οποίους να προκύπτει σε συνεχή βάση η χρήση των χρηματοδοτήσεων και το αδιάθετο ποσό.
8. Δεν έχουμε πληροφόρηση για το μέγεθος των απαιτήσεων του Δήμου για τέλη παρεπιδημούντων και λοιπά τέλη επαγγελματιών που δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω μη προσέλευσης των επαγγελματιών στο Δήμο.
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 Δήμου Κέρκυρας κατά την 31η 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”.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής:
Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης δεν λάβαμε απαντητικές επιστολές από Πελάτες και Χρεώστες από Προμηθευτές και Πιστωτές και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες για να επιβεβαιωθούν οι υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις και τα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων και δανειακών λογαριασμών του Δήμου
κατά την 31.12.2016. Πάντως τα τραπεζικά υπόλοιπα επιβεβαιώθηκαν βάση των extraits.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
β) Ο Δήμος Κέρκυρας άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από τη χρήση 2002 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999).

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020
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