
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης 

χρήσης 2014

Ποσά προηγούµενης χρήσης 

2013

B. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 831.492,50 725.975,58 105.516,92 831.492,50 655.317,86 176.174,64 Ι. Κεφάλαιο 15.236.073,23 15.236.073,23

831.492,50 725.975,58 105.516,92 831.492,50 655.317,86 176.174,64

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις

1.Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 1.235.460,60 1.223.488,47 11.972,13 1.230.368,40 1.221.914,34 8.454,06 ΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής & επιχορηγήσεις

1.235.460,60 1.223.488,47 11.972,13 1.230.368,40 1.221.914,34 8.454,06 επενδύσεων-δωρεές παγίων

3. ∆ωρεές Παγίων 158.733,96 180.470,24

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 4. Αποθεµατικό λόγω εισφοράς σε χρήµα περιοχής Ελαιώνα 369.631,40 369.631,40

1.Γήπεδα-Οικόπεδα 17.523.011,48 0,00 17.523.011,48 17.523.011,48 0,00 17.523.011,48 5. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 13.828.812,15 15.323.008,26

1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 9.528.473,74 8.218.751,36 1.309.722,38 9.528.473,74 7.610.514,66 1.917.959,08 14.357.177,51 15.873.109,90

1β.Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 4.642.382,38 3.091.761,07 1.550.621,31 4.642.382,38 2.624.564,61 2.017.817,77

1γ.Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 9.876.668,90 6.081.968,38 3.794.700,52 9.876.668,90 5.051.985,53 4.824.683,37 ΙV. Αποτελέσµατα  εις νέο

3.Κτίρια & τεχνικά έργα 26.138.973,19 17.301.967,70 8.837.005,49 26.138.973,19 16.467.156,94 9.671.816,25 Υπόλοιπο (πλεονάσµατος/ελλείµατος) χρήσης  εις νέο 2.055.735,16 3.826.798,94

3β.Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 1.009.721,15 962.387,35 47.333,80 1.009.721,15 902.582,18 107.138,97 Υπόλοιπο ελλεiµµάτων προηγούµενων χρήσεων -2.054.127,41 -5.880.926,35

3γ.Λοιπές Μόνιµες Εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.918.579,27 1.352.830,02 565.749,25 1.911.561,71 1.110.577,57 800.984,14 1.607,75 -2.054.127,41

4.Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός µηχ/κός 

εξοπλισµός 378.277,82 336.604,12 41.673,70 370.332,02 327.650,45 42.681,57

5.Μεταφορικά µέσα 5.341.395,91 5.268.526,35 72.869,56 5.341.395,91 5.205.970,98 135.424,93 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 29.594.858,49 29.055.055,72

6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 3.157.171,26 2.989.971,50 167.199,76 3.090.612,45 2.924.114,87 166.497,58

7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 292.998,12 0,00 292.998,12 84.544,67 0,00 84.544,67 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 79.807.653,22 45.604.767,85 34.202.885,37 79.517.677,60 42.225.117,79 37.292.559,81 1.Προβλ. για αποζηµίωση προσ/κού λόγω εξόδου από  Υπηρ. 793.263,14 576.879,31

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 81.043.113,82 46.828.256,32 34.214.857,50 80.748.046,00 43.447.032,13 37.301.013,87 793.263,14 576.879,31

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες µακροπρόθεσµες   

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 823.393,69 823.393,69 2.∆άνεια Τραπεζών 3.248.231,66 3.248.231,53

Μείον: Προβλέψεις υποτίµησης συµµετοχής 823.393,69 0,00 823.393,69 0,00 3.∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων 7.614.980,42 7.614.980,42

4. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 199.363,70

2.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 17.648,40 17.648,40 11.062.575,78 10.863.211,95

17.648,40 17.648,40

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 34.232.505,90 37.318.662,27 11.254.868,06 12.256.071,71

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.Προµηθευτές 1.692.977,18 1.855.000,59

Ι. Αποθέµατα 5.Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη 111.924,05 50.928,06

4.Αναλώσιµα υλικά - Ανταλ/κά 86.689,84 97.037,30 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 19.442,75 24.324,88

7.Μακροπροθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 0,00 391.656,11

ΙΙ. Απαιτήσεις 8.Πιστωτές διάφοροι 129.035,34 35.408,57

1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 18.185.436,40 17.340.885,30 1.953.379,32 2.357.318,21

  Μείον: Προβλέψεις για απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών -985.763,44 17.199.672,96 -985.763,44 16.355.121,86

3.∆εσµευµένοι λογ/σµοί καταθέσεων 50.000,00 0,00

5.Χρεώστες ∆ιάφοροι 32.493,50 130.235,79

17.282.166,46 16.485.357,65

IV. ∆ιαθέσιµα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 13.015.955,10 13.220.530,16

1.Ταµείο 6.750,27 5.047,04

3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 5.177.642,28 2.020.198,15

5.184.392,55 2.025.245,19 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) 22.553.248,85 18.607.640,14 1.Έσοδα επόµενων χρήσεων 13.436.336,38 12.687.917,92

2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 271.666,45 715.485,62

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.708.002,83 13.403.403,54

2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 220.807,89 153.391,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 57.112.079,56 56.255.868,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 57.112.079,56 56.255.868,73

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2.Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµόσιου Λογιστικού 89.625.331,57 99.642.778,01 2.Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµόσιου Λογιστικού 89.625.331,57 99.642.778,01

3.Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπραγµ. Ασφαλ. και αµφοτεροβαρών συµβάσεων 1.158.386,28 1.893.804,53 3.Πιστ/κοί λογ/σµοί εγγυήσ & εµπραγµ. Ασφαλ. & αµφοτεροβ. συµβ. 1.158.386,28 1.893.804,53

90.783.717,85 101.536.582,54 90.783.717,85 101.536.582,54

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως

1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 9.161.510,61 9.002.152,74

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις 1.517.575,60 1.670.264,04 Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 50.802.135,22 61.481.221,43 52.461.461,36 63.133.878,14

(-) Φόρος εισοδήµατος -59.932,11 0,00

Μείον:

Κόστος αγαθών & υπηρεσιών 57.786.101,31 60.686.735,51

Μικτά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) εκµεταλλεύσεως 3.695.120,12 2.447.142,63 Πλεόνασµα / Έλλειµµα εις νέο 1.607,75 -2.054.127,41

Πλέον:

Άλλα έσοδα 1.260.469,22 672.752,49

Σύνολο 4.955.589,34 3.119.895,12

Μείον:

1. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 3.017.053,91 2.852.799,63

3. Έξοδα Λειτουργίας ∆ηµοσίων Σχέσεων 6.529,71 3.023.583,62 5.191,83 2.857.991,46

Μερικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) εκµεταλλεύσεως 1.932.005,72 261.903,66

Πλέον:

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 7.795,71 7.795,71 5.060,24 5.060,24

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 639.074,08 639.074,08 639.074,08 675.899,64 675.899,64 675.899,64

Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως 1.300.727,35 -408.935,74

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα αποτελέσµατα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.198.777,35 5.671.924,27

3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 1.014.741,79 1.834.626,44

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 61.632,53 3.275.151,67 22.325,56 7.528.876,27

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 17.808,07 0,00

3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 2.442.403,68 2.460.211,75 814.939,92 3.293.141,59 3.293.141,59 4.235.734,68

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 2.115.667,27 3.826.798,94

Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον:

Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) ΧΡΗΣΕΩΣ 2.115.667,27 3.826.798,94

ΑΙΓΑΛΕΩ 30/09/2015

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο  ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΘΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ 600286 Α.∆.Τ.  ΑΖ 544655 Α.∆.Τ. N 353282

Αρ.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0015266

                                    ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

                            Προς το �ηµοτικό Συµβούλιο του �ήµου Αιγάλεω

 

         �ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ

                                     ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥ�ΕΝ, Τ.Κ.10434-ΑΘΗΝΑ

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
            ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Σηµειώσεις

1. Κατά την παρούσα χρήση (λόγω της  ένταξης της περιοχής του Ελαιώνα στο πολεοδοµικό σχέδιο σε προγενέστερη χρήση) βεβαιώθηκε εισφορά σε χρήµα (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν1337/83, άρθρο 21 Ν2508/97) ύψους € 841.948,07  από την οποία ποσό € 93.529,61 εµφανίζεται στα έσοδα της παρούσας χρήσης καθώς αφορά τη διενέργεια 

ισόποσων δαπανών και κατά το ποσό των € 748.418,46 καταχωρήθηκε στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού και πρόκειται να κατανεµηθεί στις επόµενες χρήσεις κατά την πρόοδο και  ολοκλήρωση των έργων (το συνολικό ποσό που έχει καταχωρηθεί στα έσοδα επόµενων χρήσεων και αφορά εισφορά σε χρήµα ανέρχεται κατά την 31/12/2014 σε € 

13.436.336,38, ενώ το ποσό των € 369.631,40 εµφανίζεται στο λογ/σµό του παθητικού Α.ΙΙ.4 «Αποθεµατικό λόγω εισφοράς σε χρήµα περιοχής Ελαιώνα» καθώς αφορά την απαλλοτρίωση ενός οικοπέδου).

 2. Σε εφαρµογή των διατάξεων του N 3852-2010 (ΦΕΚ 87A 07-06-2010) "Καλλικράτης"  τα έσοδα που εισπράχθηκαν για προνοιακά επιδόµατα έτους 2014 ανέρχονταν στο ποσό των € 34.543.089,29.  Η τελευταία δόση για τους µήνες Νοέµβριο & ∆εκέµβριο 2014 των προνοιακών επιδοµάτων 

ποσού € 6.608.943,88 εισπράχθηκε στην επόµενη χρήση και καταβλήθηκε στους δικαιούχους τον Ιανουάριο του 2015. 

14η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούµενης χρήσης 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούµενης χρήσης 2013 Ποσά κλειόµενης 

χρήσης 2014

Ποσά προηγούµενης χρήσης 

2013

3.826.798,94

(-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ελλειµµάτων) 

προηγουµένων χρήσεων -2.054.127,41

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111

Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΠΟΖΙΚΑΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29711

-5.880.926,35

2.115.667,27

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του �ήµου Αιγάλεω οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης �εκεµβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της �ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το Π.�. 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. �ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα �ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του �ηµοτικού 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 �ήµου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων του �ήµου. 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 θέµατα:
1. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού �.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» ποσού   € 18.185 χιλ. περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση εισπράξεως συνολικού ποσού   € 4.721 χιλ. για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των 
απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό µας εκτιµούµε ότι η σχηµατισθείσα από το �ήµο πρόβλεψη ποσού € 986 χιλ. υπολείπεται κατά το ποσό των € 3.027 χιλ. του ποσού που έπρεπε να έχει σχηµατιστεί. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την 
ελληνική νοµοθεσία,  µε συνέπεια το υπόλοιπο του λογαριασµού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των € 3.027 χιλ. και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως αυξηµένα κατά το ποσό των € 556 χιλ.
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την ελληνική νοµοθεσία, καταχωρήθηκε στα έσοδα της χρήσεως 2012 κρατική επιχορήγηση Σ.Α.Τ.Α. ποσού € 1.044 χιλ., για την οποία δεν τέθηκε υπόψη του ελέγχου µας αναλυτικό, ανά επιχορηγούµενο στοιχείο, αρχείο επιχορηγηθέντων επενδύσεων και σχετική 
απόφασή του �ηµοτικού Συµβουλίου για την κατανοµή της. Το εν λόγω κονδύλι θα έπρεπε να περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Παθητικού Α.ΙΙ.4. «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων», µε συνέπεια το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αναπόσβεστης αξίας € 13.829 χιλ. να εµφανίζεται µειωµένο κατά το ποσό των  € 1.044 χιλ. και τα 
αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων να εµφανίζονται βελτιωµένα κατά το ποσό των € 1.044 χιλ. 
3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την ελληνική νοµοθεσία, καταχωρήθηκε στα έσοδα της χρήσεως 2011 εισφορά σε χρήµα (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν.1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) ποσού € 3.195 χιλ., λόγω ένταξης  στο πολεοδοµικό σχέδιο, η οποία θα έπρεπε να καταχωρηθεί στις 
επόµενες χρήσεις στις οποίες θα καταστεί δουλευµένη, µε συνέπεια το υπόλοιπο του µεταβατικού λογαριασµού του Παθητικού �.1. «Έσοδα επόµενων χρήσεων» € 13.436 χιλ. να εµφανίζεται µειωµένο κατά το ποσό των € 3.195 χιλ. και τα ίδια κεφάλαια καθώς και τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων να εµφανίζονται 
βελτιωµένα κατά το ποσό των € 3.195 χιλ. 
4. Ο �ήµος δεν έχει ελεγχθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της τελευταίας δεκαπενταετίας από τις φορολογικές αρχές για τους έµµεσους και παρακρατούµενους φόρους καθώς και από τα ασφαλιστικά ταµεία για τις υποχρεώσεις από κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Κατά συνέπεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές 
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του �ήµου για τις εν λόγω χρήσεις.
5. 1) Σύµφωνα µε την επιστολή που τέθηκε υπόψη µας ενός εκ των τριών νοµικών συµβούλων του �ήµου, υφίστανται αγωγές και διεκδικήσεις τρίτων κατά του �ήµου, συνολικού ύψους € 4.255 χιλ. περίπου, για τις οποίες αναφέρονται τα εξής: α) Για αγωγές και διεκδικήσεις συνολικού ποσού   € 199 χιλ. εκτιµάται από το νοµικό 
σύµβουλο ότι θα ευδοκιµήσουν υπέρ των τρίτων. Για τις εν λόγω υποθέσεις δεν έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη αυτής της ζηµίας, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. β) Για αγωγές και διεκδικήσεις συνολικού ποσού  € 4.056 χιλ. δεν αναφέρεται 
εκτίµηση από το νοµικό σύµβουλο ως προς την τελική έκβασή τους, η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε τις αγωγές αυτές. γ) Για αγωγές και διεκδικήσεις, για τις οποίες δεν αναφέρονται σχετικά ποσά, 
εκτιµάται ότι δεν θα ευδοκιµήσουν υπέρ των τρίτων.  
2) �εν λάβαµε επιστολή από τους υπόλοιπους δύο Νοµικούς Συµβούλους του �ήµου και κατά συνέπεια διατηρούµε επιφύλαξη για την ύπαρξη περαιτέρω ενδεχόµενων υποχρεώσεων από αγωγές τρίτων, από αυτές που αναφέρονται στην ανωτέρω σηµείωση 5.1). 

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 �ήµου Αιγάλεω κατά την 31η �εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση 
για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε το Π.�. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης �ιαχειρίσεως της Οικονοµικής Επιτροπής προς το �ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις.


