∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
5Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2018-31.12.2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2018
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2017
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2017

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

40.733,24

12.765,01

27.968,23

20.016,79

4.618,36

15.398,43

Ι. Κεφάλαιο

496.529,90

496.529,90

518.627,80
610,18
518.017,62

468.699,80
0,00
468.699,80

180.776,52
468.936,09
649.712,61

131.560,36
337.375,73
468.936,09

1.664.260,13

1.434.165,79

0,00

0,00

ΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής και επιχορηγησεος
επενδυσεων-δωρεές παγίων

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4.
5.
6.
7.

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2018

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

33.395,00
0,00
474.615,93
192.683,30

25.920,45
0,00
45.560,01
0,00

7.474,55
0,00
429.055,92
192.683,30

33.395,00
0,00
128.639,79
48.493,55

24.813,45
0,00
30.625,07
0,00

8.581,55
0,00
98.014,72
48.493,55

700.694,23

71.480,46

629.213,77

210.528,34

55.438,52

155.089,82

0,00

Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)

629.213,77

155.089,82

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Μείον: αποσβέσεις επιχορηγήσεων
IV. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσµατος χρήσεως εις νέο
(-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων
Πλεόνασµα εις νέον

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
2. Λοιπές προβλέψεις

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
5. Χρεώστες διάφοροι
ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο

42.177,49
79.969,66

225.840,85

122.147,15

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

317,72

0,00

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές

72.228,85

47.092,61

859.166,25
859.483,97

1.189.397,93
1.189.397,93

2α. Επιταγές πληρωτέες
4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη

0,00
5.660,06

0,00
722,71

1.085.324,82

1.311.545,08

5. Ασφαλιστικοί οργανισµοί

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆IV)

91.665,44
134.175,41

227,14

13,73

130,64
78.246,69

38,49
47.867,54

0,00

0,00

1.742.506,82

1.482.033,33

1.540.099,92

1.497.750,59

8. Πιστωτές διάφοροι

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

1.742.506,82

1.482.033,33

2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµόσιου Λογιστικού

1.540.099,92

1.497.750,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2018

2. Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµόσιου Λογιστικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2017

Ποσά

Ποσά

κλειόµενης

προηγούµενης

χρήσεως 2018

χρήσεως 2017

Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό
Σύνολο

421.882,20

266.269,67

16.981,92
0,00

22.470,63
0,00

438.864,12
269.571,15

187.540,58

169.292,97

101.199,72

7.264,51

5.390,51

Σύνολο

176.557,48

Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων

0,00

5. Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές

0,00

369,81

947,14

3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

34.362,54
72.227,69

6.219,96
5.224,31
133.552,02

151,80

6.068,16
78.295,85

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

320,00
48.229,77

5.594,12

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως

Λευκάδα, 29/11/2019
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

33.095,40

128.327,71

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

131.560,36
337.375,73
468.936,09

106.590,23

48.229,77

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως

180.776,52
468.936,09
649.712,61

288.740,30

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσµατα ( πλεόνασµα) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα

Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως
(-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων
Πλεόνασµα εις νέον

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
610,18
46.921,52

0,00
47.531,70

56.773,60

307,20

3.326,38
0,00
182,71
0,00

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

56.773,60

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6, 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Φ.Μ. 998626632
∆.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΦΑΚ.676114 Γ.Ε.ΜΗ 8149201000

Mείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (πλεόνασµα)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασµα)

307,20
0,00
0,00
0,00

47.224,50
180.776,52

24.188,59
24.188,59

0,00
180.776,52

3.509,09
15.419,07
15.419,07

53.264,51
131.560,36

ΛΙΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ
Α.∆.Τ: Χ 374882
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 111599

0,00
131.560,36

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη µε επιφύλαξη
Έχουµε ελέγξει τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ∆.Λ.Τ.Λ.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του «∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018, και τη χρηµατοοικονοµική του
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι:
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ταµείου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυση του έως τη χρήση 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Το Λιµενικό Ταµείο δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 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
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από τον ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο,
καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη.
Έµφαση θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στο εξής:
1) Στη παράγραφο υπ’ αριθµ. 13, περ. 1 του προσαρτήµατος, όπου περιγράφεται το θέµα µε τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις του Λιµενικού Ταµείου .Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέµατα που αφορούν οντότητες του δηµοσίου τοµέα και σχετίζονται µε τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση
ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές
αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος
µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.
• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.
• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος και το περιβάλλον του, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης.

Αθήνα, 2 ∆εκεµβρίου 2019
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ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

