
ΕΝ ΕΡΓΗΤΙ ΚΟ ΠΑ ΘΗΤΙΚΟ Πο σά Πο σά

κλειόμενης προηγούμενης
 Αξία Αναπόσβεστη  Αξία Αναπόσβεστη χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

κτήσεως  Αποσβέσεις Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΫΛΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.609.005,20 1.157.794,83 451.210,37 1.545.888,18 940.672,96 605.215,22     1.Καταβλημένο 13.024.539,46 13.024.539,46
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις      1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 22.231,40 20.350,00
     1. Γήπεδα- Οικόπεδα 4.703.788,28 - 4.703.788,28 4.703.788,28 - 4.703.788,28     2. Δωρεές παγίων 73.629,63 -
     1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι Κοιν. Χρήσεως 2.732.977,07 1.799.416,96 933.560,11 2.732.977,07 1.634.191,76 1.098.785,31     4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 19.958.114,46 20.339.261,78
     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 14.119.717,70 9.817.046,59 4.302.671,11 14.022.934,63 9.014.079,37 5.008.855,26Σύνολο 20.053.975,49 20.359.611,78
     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 1.121.749,63 866.296,56 255.453,07 1.121.749,62 816.932,19 304.817,43IV. Αποτελέσματα εις νέον
     2. Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση 10.455.244,41 - 10.455.244,41 10.455.244,41 - 10.455.244,41     Υπόλοιπο πλεονάσματος  χρήσεως εις νέον 920.056,71 83.272,35
     3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 25.094.414,46 16.890.463,52 8.203.950,94 24.787.615,64 15.280.949,12 9.506.666,52

     3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.651.746,42 1.046.676,22 605.070,20 1.651.746,42 920.614,50 731.131,92
     3β. Εγκαταστάσεις ηλεκροφωτισμού κοινής χρήσεως 798.441,87 381.403,35 417.038,52 798.441,87 321.830,66 476.611,21

     3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 6.367.764,35 4.902.006,80 1.465.757,55 6.367.764,40 4.606.884,59 1.760.879,81Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑII+ΑΙV) 33.998.571,66 33.467.423,59
     4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & Λοιπός 

     μηχανολογικός εξοπλισμός 1.452.965,49 807.730,22 645.235,27 1.371.265,18 644.207,46 727.057,72Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
     5. Μεταφορικά Μέσα 3.588.201,01 3.381.688,77 206.512,24 3.588.201,01 3.199.063,72 389.137,29
     6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 1.649.227,00 1.281.143,45 368.083,55 1.500.206,18 1.154.544,51 345.661,67     2. Λοιπές Προβλέψεις 1.063.603,89 845.431,73

     7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 2.075.576,83 - 2.075.576,83 134.292,79 - 134.292,79
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 75.811.814,52 41.173.872,44 34.637.942,08 73.236.227,50 37.593.297,88 35.642.929,62Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
     2. Δάνεια Τραπεζών 2.619.305,09 2.827.190,68

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      1. Προμηθευτές                          722.605,47 937.555,59
     1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 3.101.435,48 3.101.435,48      2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές 57.786,99 93.907,26
     Μείον: Οφειλόμενες δόσεις 220.021,55 220.021,55      5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη 76.384,29 91.776,48
     Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση 2.225.750,22 655.663,71 2.219.994,44 661.419,49      6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 23.053,98 37.242,52
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓIΙ+ΓIΙΙ) 35.293.605,79 36.304.349,11      7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 205.912,98 359.079,61

     8. Πιστωτές διάφοροι 415.383,26 479.964,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1.501.126,97 1.999.525,74
ΙΙ. Απαιτήσεις Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.120.432,06 4.826.716,42

     1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.549.754,35 1.038.776,11
     4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις 903.143,51 819.853,30
       Μείον: Προβλέψεις -903.143,51 0,00 -819.853,30 0,00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
     5. Χρεώστες Διάφοροι 596.779,76 372.055,75      2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 405.421,12 97.598,96
       Μείον: Προβλέψεις (για απαιτήσεις από συνδ/νες επιχ/σεις) -479.461,11 117.318,65 -372.055,75 0,00

1.667.073,00 1.038.776,11
IV. Χρηματικά Διαθέσιμα
     1. Ταμείο 305,03 296,00
     3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.527.117,32 1.093.102,90

1.527.422,35 1.093.398,90
    Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 3.194.495,35 2.132.175,01

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
     1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 23.117,50 24.608,23
     2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 625.599,72 170.823,13

648.717,22 195.431,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 39.588.028,73 39.237.170,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 39.588.028,73 39.237.170,70

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
     2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 63.078.835,64 61.950.089,50      2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 63.078.835,64 61.950.089,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(01.01.2012 - 31.12.2012)

 Ι.Αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως Ποσά Ποσά
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1.894.033,00 1.685.456,99 κλειόμενης προηγούμενης
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις 142.813,00 156.342,68 χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 3.434.772,11 5.471.618,11 4.107.931,37 5.949.731,04 Καθαρό πλεόνασμα χρήσεως 836.784,36 83.272,35

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 6.528.429,98 6.505.993,52 (+)Υπόλοιπο (πλεονάσματος) προηγούμενης χρήσης 83.272,35 -
Μικτό έλλειμμα εκμεταλλεύσεως -1.056.811,87 -556.262,48 Πλεόνασμα εις νεόν 920.056,71 83.272,35

Πλέον: Άλλα έσοδα 1.520.137,86 488.349,90
Σύνολο 463.325,99 -67.912,58 Σουφλί, 31/05/2013
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.941.062,27 3.173.733,37
             3.Έξοδα δημοσίων σχέσων 16.946,59 2.958.008,86 23.027,29 3.196.760,66 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Μερικό έλλειμμα εκμεταλλεύσεως -2.494.682,87 -3.264.673,24
ΠΛΕΟΝ: 
             4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 54.614,75 35.667,37
             Μείον: ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
             3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 153.642,85 -99.028,10 170.334,93 -134.667,56 Α.Δ.Τ.: Τ 432552
Ολικό έλλειμμα εκμεταλλεύσεως -2.593.710,97 -3.399.340,80
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
            1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 3.501.074,12 3.750.297,52
            3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 643.220,23 432.246,69 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
            4. Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 129.638,87 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
           Μείον: 4.273.933,22 4.182.544,21
           1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα 204.893,67 16.128,97
           2. Έκτακτες ζημιές 14.853,60 6.145,32 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

           3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 432.995,05 173.746,75
           4.Προβλέψεις για επισφάλειες  190.695,57 843.437,89 3.430.495,33 503.910,02 699.931,06 3.482.613,15 ΕΛ.ΑΣ.: 279473027
Οργανικό & έκτακτο πλεόνασμα 836.784,36 83.272,35
           Μείον: 
           Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 3.797.696,43 3.966.372,47
           Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
                        στο λειτουργικό κόστος 3.797.696,43 3.966.372,47
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ 836.784,36 83.272,35

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Θεσσαλονίκη, 07/11/2013
O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ. 15851

Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε.: 33396
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 202755

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 202860

 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  -  31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  31ης Δεκεμβρίου 2012

                                                                              
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα του Δήμου Εχεδώρου της χρήσεως που έληξε 
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα του Δήμου ΕχεδώρουΈκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Σουφλίου που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2009, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα 

 ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
  Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Σουφλίου , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης 
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:  1) Ο Δήμος δεν εμφανίζει  υποχρεώσεις από διοικητικά 
πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικού ποσού € 187.953,72, με αποτέλεσμα οι  υποχρεώσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 187.953,72 και τα αποτελέσματα παρούσας και προηγούμενων χρήσεων 
καθώς και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.  2) Στη χρήση 2008 πληρώθηκαν από το Δήμο Τυχερού, ο οποίος συγχωνεύτηκε στο νέο Δήμο Σουφλίου, χρηματικά εντάλματα συνολικής αξίας ποσού €312.519,23, τα οποία είχαν επιστραφεί 
αθεώρητα, με πράξεις από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αντίθεση με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της ΕΓΚ.14282/05 της Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Δεν περιήλθε σε γνώση μας καμιά εξέλιξη της παραπάνω υπόθεσης μέχρι την ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας έκθεσης. 3) Δε λάβαμε  επιστολές από τους δικηγόρους: Αρμενάκη Κρυσταλία, Αγγλιάς Θεόδωρος και την εταιρεία δικηγόρων “Δεμερτζής Αναστάσιος, Δεμερτζής Αργύριος-Ιωάννης, Δεμερτζή Α. Παναγιώτα”.  Λόγω του γεγονότος 
αυτού εκφράζουμε αδυναμία εκτίμησης  του ύψους  των αγωγών που χειρίζονται οι παραπάνω νομικοί και οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να μεταβάλουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις.  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 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 
τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.  Έμφαση Θεμάτων. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα 
του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 15 του προσαρτήματος όπου αναφέρονται τα εξής: α) Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών αριθμ. πρωτ. 47497 - 18/12/2012, αποφασίσθηκε ο συμψηφισμός 
οφειλών του Δήμου Σουφλίου που αφορούσε υποχρεώσεις του ιδίου καθώς και του Δήμου Ορφέα, της ΔΕΥΑ Σουφλίου, της ΔΕΣΗΜΕ Σουφλίου, του Οικοτουριστικού Κέντρου Δαδιάς Σουφλίου και της Κατασκευαστικής Εταιρείας Δήμου Τυχερού, ποσού 
ευρώ 1.156.739,40 προς το Ελληνικό Δημόσιο και ποσού ευρώ 543.475,36  προς το Ι.Κ.Α. Διδυμοτείχου και το Ι.Κ.Α. Σουφλίου, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. β) Στο κονδύλι του 
Ισολογισμού Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης» έχει συμπεριληφθεί  η αξία κτήσης Συμμετοχής  στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σουφλίου» (Κ.Ο.Ε.Δ.Η.Σ) η οποία συστήθηκε με το ΦΕΚ 778/06.05.2011 και προήλθε από τη συγχώνευση των  
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Σουφλίου, ΔΗ.ΚΕ.Δ.Ορφέα & Πολύκεντρο Τυχερού. Η Κ.Ο.Ε.Δ.Η.Σ. ενώ εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση  € 473.485,56 κατά την 31/12/2012 αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 315/1999. Επίσης 
συμπεριλαμβάνονται και οι αξίες κτήσεως των Συμμετοχών ΣΟΕΔΗΣ Σουφλίου και Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Τυχερού (ΔΕΤΑΤ), οι οποίες βρίσκονται σε εκκαθάριση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και έχουν υποτιμηθεί ολοσχερώς. γ) 
Με το ΦΕΚ 1319/16.06.2011 λύεται η ενιαία επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Σουφλίου» η οποία δεν απεικονίστηκε ποτέ ως  συμμετοχή στα βιβλία του Δήμου. Τη λύση της 
επιχείρησης θα ακολουθήσει η εκκαθάριση της με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 262 Ν.3463/2006. Από την ημερομηνία του ΦΕΚ και μετά, οι λειτουργίες της παραπάνω ΔΕΥΑ εκτελούνται από το Δήμο Σουφλίου. δ) Δεν 
παρακολουθούνται λογιστικά σε λογαριασμούς τάξεως εγγυήσεις και  εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από το Δήμο Σουφλίου σε τρίτους ή από τρίτους προς το Δήμο. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη 
συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 

 ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
  Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Σουφλίου , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης 
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:  1) Ο Δήμος δεν εμφανίζει  υποχρεώσεις από διοικητικά 
πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικού ποσού € 187.953,72, με αποτέλεσμα οι  υποχρεώσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 187.953,72 και τα αποτελέσματα παρούσας και προηγούμενων χρήσεων 
καθώς και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.  2) Στη χρήση 2008 πληρώθηκαν από το Δήμο Τυχερού, ο οποίος συγχωνεύτηκε στο νέο Δήμο Σουφλίου, χρηματικά εντάλματα συνολικής αξίας ποσού €312.519,23, τα οποία είχαν επιστραφεί 
αθεώρητα, με πράξεις από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αντίθεση με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της ΕΓΚ.14282/05 της Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Δεν περιήλθε σε γνώση μας καμιά εξέλιξη της παραπάνω υπόθεσης μέχρι την ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας έκθεσης. 3) Δε λάβαμε  επιστολές από τους δικηγόρους: Αρμενάκη Κρυσταλία, Αγγλιάς Θεόδωρος και την εταιρεία δικηγόρων “Δεμερτζής Αναστάσιος, Δεμερτζής Αργύριος-Ιωάννης, Δεμερτζή Α. Παναγιώτα”.  Λόγω του γεγονότος 
αυτού εκφράζουμε αδυναμία εκτίμησης  του ύψους  των αγωγών που χειρίζονται οι παραπάνω νομικοί και οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να μεταβάλουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις.  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 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 
τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.  Έμφαση Θεμάτων. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα 
του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 15 του προσαρτήματος όπου αναφέρονται τα εξής: α) Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών αριθμ. πρωτ. 47497 - 18/12/2012, αποφασίσθηκε ο συμψηφισμός 
οφειλών του Δήμου Σουφλίου που αφορούσε υποχρεώσεις του ιδίου καθώς και του Δήμου Ορφέα, της ΔΕΥΑ Σουφλίου, της ΔΕΣΗΜΕ Σουφλίου, του Οικοτουριστικού Κέντρου Δαδιάς Σουφλίου και της Κατασκευαστικής Εταιρείας Δήμου Τυχερού, ποσού 
ευρώ 1.156.739,40 προς το Ελληνικό Δημόσιο και ποσού ευρώ 543.475,36  προς το Ι.Κ.Α. Διδυμοτείχου και το Ι.Κ.Α. Σουφλίου, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. β) Στο κονδύλι του 
Ισολογισμού Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης» έχει συμπεριληφθεί  η αξία κτήσης Συμμετοχής  στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σουφλίου» (Κ.Ο.Ε.Δ.Η.Σ) η οποία συστήθηκε με το ΦΕΚ 778/06.05.2011 και προήλθε από τη συγχώνευση των  
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Σουφλίου, ΔΗ.ΚΕ.Δ.Ορφέα & Πολύκεντρο Τυχερού. Η Κ.Ο.Ε.Δ.Η.Σ. ενώ εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση  € 473.485,56 κατά την 31/12/2012 αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 315/1999. Επίσης 
συμπεριλαμβάνονται και οι αξίες κτήσεως των Συμμετοχών ΣΟΕΔΗΣ Σουφλίου και Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Τυχερού (ΔΕΤΑΤ), οι οποίες βρίσκονται σε εκκαθάριση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και έχουν υποτιμηθεί ολοσχερώς. γ) 
Με το ΦΕΚ 1319/16.06.2011 λύεται η ενιαία επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Σουφλίου» η οποία δεν απεικονίστηκε ποτέ ως  συμμετοχή στα βιβλία του Δήμου. Τη λύση της 
επιχείρησης θα ακολουθήσει η εκκαθάριση της με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 262 Ν.3463/2006. Από την ημερομηνία του ΦΕΚ και μετά, οι λειτουργίες της παραπάνω ΔΕΥΑ εκτελούνται από το Δήμο Σουφλίου. δ) Δεν 
παρακολουθούνται λογιστικά σε λογαριασμούς τάξεως εγγυήσεις και  εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από το Δήμο Σουφλίου σε τρίτους ή από τρίτους προς το Δήμο. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη 
συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 

 ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
  Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Σουφλίου , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης 
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:  1) Ο Δήμος δεν εμφανίζει  υποχρεώσεις από διοικητικά 
πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικού ποσού € 187.953,72, με αποτέλεσμα οι  υποχρεώσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 187.953,72 και τα αποτελέσματα παρούσας και προηγούμενων χρήσεων 
καθώς και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.  2) Στη χρήση 2008 πληρώθηκαν από το Δήμο Τυχερού, ο οποίος συγχωνεύτηκε στο νέο Δήμο Σουφλίου, χρηματικά εντάλματα συνολικής αξίας ποσού €312.519,23, τα οποία είχαν επιστραφεί 
αθεώρητα, με πράξεις από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αντίθεση με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της ΕΓΚ.14282/05 της Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Δεν περιήλθε σε γνώση μας καμιά εξέλιξη της παραπάνω υπόθεσης μέχρι την ημερομηνία 
υπογραφής της παρούσας έκθεσης. 3) Δε λάβαμε  επιστολές από τους δικηγόρους: Αρμενάκη Κρυσταλία, Αγγλιάς Θεόδωρος και την εταιρεία δικηγόρων “Δεμερτζής Αναστάσιος, Δεμερτζής Αργύριος-Ιωάννης, Δεμερτζή Α. Παναγιώτα”.  Λόγω του γεγονότος 
αυτού εκφράζουμε αδυναμία εκτίμησης  του ύψους  των αγωγών που χειρίζονται οι παραπάνω νομικοί και οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να μεταβάλουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις.  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 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 
τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.  Έμφαση Θεμάτων. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα 
του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 15 του προσαρτήματος όπου αναφέρονται τα εξής: α) Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών αριθμ. πρωτ. 47497 - 18/12/2012, αποφασίσθηκε ο συμψηφισμός 
οφειλών του Δήμου Σουφλίου που αφορούσε υποχρεώσεις του ιδίου καθώς και του Δήμου Ορφέα, της ΔΕΥΑ Σουφλίου, της ΔΕΣΗΜΕ Σουφλίου, του Οικοτουριστικού Κέντρου Δαδιάς Σουφλίου και της Κατασκευαστικής Εταιρείας Δήμου Τυχερού, ποσού 
ευρώ 1.156.739,40 προς το Ελληνικό Δημόσιο και ποσού ευρώ 543.475,36  προς το Ι.Κ.Α. Διδυμοτείχου και το Ι.Κ.Α. Σουφλίου, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. β) Στο κονδύλι του 
Ισολογισμού Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης» έχει συμπεριληφθεί  η αξία κτήσης Συμμετοχής  στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σουφλίου» (Κ.Ο.Ε.Δ.Η.Σ) η οποία συστήθηκε με το ΦΕΚ 778/06.05.2011 και προήλθε από τη συγχώνευση των  
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Σουφλίου, ΔΗ.ΚΕ.Δ.Ορφέα & Πολύκεντρο Τυχερού. Η Κ.Ο.Ε.Δ.Η.Σ. ενώ εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση  € 473.485,56 κατά την 31/12/2012 αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 315/1999. Επίσης 
συμπεριλαμβάνονται και οι αξίες κτήσεως των Συμμετοχών ΣΟΕΔΗΣ Σουφλίου και Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Τυχερού (ΔΕΤΑΤ), οι οποίες βρίσκονται σε εκκαθάριση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και έχουν υποτιμηθεί ολοσχερώς. γ) 
Με το ΦΕΚ 1319/16.06.2011 λύεται η ενιαία επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Σουφλίου» η οποία δεν απεικονίστηκε ποτέ ως  συμμετοχή στα βιβλία του Δήμου. Τη λύση της 
επιχείρησης θα ακολουθήσει η εκκαθάριση της με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 262 Ν.3463/2006. Από την ημερομηνία του ΦΕΚ και μετά, οι λειτουργίες της παραπάνω ΔΕΥΑ εκτελούνται από το Δήμο Σουφλίου. δ) Δεν 
παρακολουθούνται λογιστικά σε λογαριασμούς τάξεως εγγυήσεις και  εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από το Δήμο Σουφλίου σε τρίτους ή από τρίτους προς το Δήμο. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη 
συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 
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