
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 Ποσά Ποσά

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.401.009,55 2.167.492,94 233.516,61 2.352.514,75 2.086.443,63 266.071,12 Ι. Κεφάλαιο 25.579.043,98 17.841.263,78

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 13.025.551,05 0,00 13.025.551,05 11.916.734,54 0,00 11.916.734,54 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 29.563.368,23 30.806.830,79

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 4.838.625,34 2.081.290,54 2.757.334,80 4.838.625,34 1.918.773,62 2.919.851,72

1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 11.875.689,23 6.960.287,66 4.915.401,57 11.857.428,68 6.620.554,07 5.236.874,61 V. Aποτελέσματα εις νέο

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 398.983,24 323.065,57 75.917,67 398.983,24 317.723,06 81.260,18 Πλεονάσματα εις νέο 2.152.152,49 1.442.425,23

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 31.436.567,04 10.508.586,93 20.927.980,11 25.136.997,27 9.559.288,72 15.577.708,55 Ελλείμματα εις νέο -788.008,53 -788.008,53

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 709.942,84 156.962,59 552.980,25 709.942,84 129.286,58 580.656,26 1.364.143,96 654.416,70

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 1.125.142,36 728.425,50 396.716,86 1.125.142,36 695.629,49 429.512,87

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 6.161.743,12 2.634.746,45 3.526.996,67 6.100.909,93 2.415.914,54 3.684.995,39 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+AV) 56.506.556,17 49.302.511,27

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις

    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1.431.682,28 1.284.062,22 147.620,06 1.426.854,10 1.211.783,40 215.070,70 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

5. Μεταφορικά μέσα 2.414.265,46 1.938.925,41 475.340,05 2.414.265,46 1.816.240,29 598.025,17 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.724.022,50 1.420.687,83 303.334,67 1.671.451,61 1.360.577,60 310.874,01     λόγω εξόδου από την υπηρεσία 116.348,77 98.416,20

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

     και προκαταβολές 3.327.725,72 0,00 3.327.725,72 3.087.752,34 0,00 3.087.752,34 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

78.469.940,18 28.037.040,70 50.432.899,48 70.685.087,71 26.045.771,37 44.639.316,34 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 1.188.612,26 1.392.826,56

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 1.860.567,28 1.860.567,28 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

    Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 1.806.166,80 54.400,48 1.806.166,80 54.400,48 1. Προμηθευτές 1.301.490,71 1.754.074,07

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 24.969,58 9.592,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 50.487.299,96 44.693.716,82 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3.426,87 16.644,98

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     πληρωτέες στην επόμενη χρήση 220.749,99 220.749,99

ΙΙ. Απαιτήσεις 11. Πιστωτές διάφοροι 23.373,11 65.904,67

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4.113.506,76 4.036.010,53 1.574.010,26 2.066.965,73

     Μείον: Προβλέψεις 2.693.361,97 1.420.144,79 2.624.145,09 1.411.865,44

11. Χρεώστες διάφοροι 259.456,73 218.768,85 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ ) 2.762.622,52 3.459.792,29

1.679.601,52 1.630.634,29

IV. Διαθέσιμα Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Ταμείο 2.788,25 2.788,25 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 160.609,04 174.864,58

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.541.508,43 5.742.234,71

6.544.296,68 5.745.022,96

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 8.223.898,20 7.375.657,25

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 601.421,73 700.139,15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 59.546.136,50 53.035.584,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 59.546.136,50 53.035.584,34

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Δημόσιου Λογιστικού 20.167.747,50 21.909.604,27 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημόσιου Λογιστικού 20.167.747,50 21.909.604,27

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην κλειόμενη χρήση πραγματοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου συνολικού ποσού ευρώ 7.737.780,20, η οποία αφορά: α) κατά ποσό ευρώ 1.108.816,51 την αξία των γηπέδων-οικοπέδων και κατά ποσό ευρώ 6.274.769,77 την αξία των κτιρίων των σχολικών συγκροτημάτων

                      του Δήμου και β) κατά ποσό ευρώ 354.193,92 την επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ποσά Ποσά

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 κλειόμενης προηγούμενης

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.534.515,07 3.172.730,57 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 709.727,26 736.646,93

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 247.685,83 233.580,12 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα ή έλλειμμα)

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 3.018.318,19 3.139.482,01       προηγούμενων χρήσεων 654.416,70 -82.230,23

Σύνολο 5.800.519,09 6.545.792,70 Πλεονάσματα εις νέο 1.364.143,96 654.416,70

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 5.753.991,42 5.795.917,55

Mικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 46.527,67 749.875,15

Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) 6.165,60 1.031,90

Σύνολο 52.693,27 750.907,05

ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.438.497,86 1.450.332,39

               3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 2.371,80 1.440.869,66 2.242,77 1.452.575,16

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.388.176,39 -701.668,11

ΠΛΕΟΝ (ή μείον):

               4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 91.278,79 123.491,54

               Μείον:

               3. Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 90.671,59 607,20 100.983,78 22.507,76

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.387.569,19 -679.160,35

Ι Ι. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

              1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.814.617,30 1.740.549,09

              3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 378.587,56 20.011,24

              4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 2.193.204,86 6.273,41 1.766.833,74

              Μείον:

             1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 8.681,58 80.769,31

             3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 77,38 79.177,78

             4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 87.149,45 95.908,41 2.097.296,45 191.079,37 351.026,46 1.415.807,28

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) 709.727,26 736.646,93

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.072.318,64 2.053.702,53

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 2.072.318,64 0,00 2.053.702,53 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 709.727,26 736.646,93

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΥΡΜΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 989625 Α.Δ.Τ. Λ 895142

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

7η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

(Ποσά σε Ευρώ)

Ψαχνά Ευβοίας, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 988862 Α.Δ.Τ. ΑΖ 482226 Α.Μ.Α. Α' ΤΑΞΗΣ 401

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47861

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 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 των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Μεταξύ των απαιτήσεων που εμφανίζονται στο λογαριασμό «Δ.ΙΙ.1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις που παραμένουν ανείσπρακτες από προηγούμενες χρήσεις ποσού ευρώ 3.668.759,53. Για την πιθανή απώλεια
από τη μη είσπραξή τους έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 2.693.361,97, για την οποία, λόγω έλλειψης κατάλληλων στοιχείων, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την επάρκειά της. 2) Από στοιχεία του λογιστηρίου του Δήμου που τέθηκαν υπόψη μας, προκύπτει ότι εκκρεμούν: α) Αγωγές από το
προσωπικό του Δήμου, οι οποίοι διεκδικούν μισθολογικές διαφορές και λοιπά επιδόματα ποσού ευρώ 2.301.117,30 πλέον τόκων. β) Αγωγές από δημότη, προμηθευτές και διάφορους τρίτους συνολικού ποσού ευρώ 1.439.475,74. γ) Αγωγές από δημότες και διάφορους τρίτους, οι οποίοι διεκδικούν τη
διαγραφή οφειλών τους, που προκύπτουν από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, ποσού ευρώ 436.188,94. Για τις ανωτέρω αγωγές συνολικού αιτούμενου ποσού ευρώ 4.176.781,98 δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων. Δεν λάβαμε επιστολή από τους δικηγόρους, οι οποίοι
χειρίζονται τις ανωτέρω υποθέσεις, με συνέπεια να μην έχουμε στοιχεία για την εκτίμηση της απαιτούμενης πρόβλεψης. 3) Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία για τη νομική κατάσταση των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. 4) Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες εκθέσεις εκκαθάρισης των πρώην
Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΔΕΥΑΜ, ΔΗΚΕΜΕ και ΔΗΚΕΔΙ), οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, υφίστανται υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο και τους εργαζόμενους, που γεννήθηκαν έως τις 31.12.2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4071/2012
αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από το Δήμο, συνολικού ποσού ευρώ 164.478,41. Για τις ανωτέρω υποχρεώσεις δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 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 Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 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 των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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 ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ 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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 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.


