ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

6η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

312.287,93
312.287,93

148.872,45
148.872,45

163.415,48
163.415,48

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία
275.397,80
275.397,80

110.595,39
110.595,39

164.802,41
164.802,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2016

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2015

7.588.480,63
7.588.480,63

7.563.623,81
7.563.623,81

0,00
19.830.517,74
19.830.517,74

0,01
19.008.274,30
19.008.274,31

1.051.563,84
1.292.471,71
2.344.035,55

368.131,45
924.340,26
1.292.471,71

29.763.033,92

27.864.369,83

24.844,36
24.844,36

24.844,36
24.844,36

118.731,70
436.565,15
555.296,85

127.657,73
435.506,29
563.164,02

392.431,50
59.043,94
7.047,12

221.515,66
33.471,57
6.135,12

36.815,07
160.347,39
655.685,02
1.210.981,87

63.483,56
269.005,05
593.610,96
1.156.774,98

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

2.847.509,02
897.763,16
6.831.804,53
303.077,75
8.083.340,65
658.235,37
464.386,04
331.759,59
353.603,37
921.828,96
15.232.050,45
36.925.358,89

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ.
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

0,00
789.504,32
4.601.148,59
283.247,85
3.353.150,24
203.324,86
132.628,24
95.626,53
348.555,23
572.250,74
0,00
10.379.436,60

2.847.509,02
108.258,84
2.230.655,94
19.829,90
4.730.190,41
454.910,51
331.757,80
236.133,06
5.048,14
349.578,22
15.232.050,45
26.545.922,29

2.847.565,22
885.910,17
6.760.402,88
303.077,75
7.890.237,87
333.451,15
442.028,70
213.137,11
353.606,32
887.472,21
14.069.258,58
34.986.147,96

0,00
779.847,52
4.391.544,29
281.006,70
3.056.856,32
178.550,88
115.055,49
80.920,47
341.409,55
539.682,30
0,00
9.764.873,52

2.847.565,22
106.062,65
2.368.858,59
22.071,05
4.833.381,55
154.900,27
326.973,21
132.216,64
12.196,77
347.789,91
14.069.258,58
25.221.274,44

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - δωρεές παγίων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

IV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο
Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγουμένων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μειον: - Προβλέψεις υποτίμησης
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

174.581,11
23.555,13

174.581,11
23.555,13

151.025,98
26.696.948,27

151.025,98
25.372.300,42
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών
3. Δάνεια ταμιευτηρίων

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις

2.044.165,65
255.140,38

1α. Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες διάφοροι

504.071,74
0,00

1.674.330,08
255.140,38

1.789.025,27

512.738,97
0,00

504.071,74
496.654,58

1.419.189,70

512.738,97
572.307,69

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση

2.789.751,59

2.504.236,36

8.229,50
2.154.917,01
2.163.146,51
4.952.898,10

3.847,38
1.813.092,35
1.816.939,73
4.321.176,09

0,00
252.170,30

4.419,59
29.697,99

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα

16.685,10
202.471,75

16.685,10
-

26.360,14

3α. Εσοδα εισπρακτέα Σχεδίου Πόλεως

504.071,74

512.738,97

3β. Πιστοποιημένα και μη τιμολογημένα έργα

343.343,41
1.066.572,00

343.343,41
872.767,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

32.065.432,15

29.918.756,65

13.407.898,50
13.407.898,50

17.916.239,72
17.916.239,72

8. Πιστωτές διάφοροι
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού

252.170,30

60.477,72

32.065.432,15

29.918.756,65

13.407.898,50
13.407.898,50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

980.267,15

17.916.239,72
17.916.239,72

698.611,94
941.767,85

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

2.467.479,67
84.000,50
2.200.150,39
4.751.630,56
4.235.496,79
516.133,77
20.438,41
536.572,18
980.267,15
-443.694,97

909.613,68

27.722,39
45.466,36

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

1.628.599,34
73.014,91
2.121.789,16
3.823.403,41
3.839.427,59
-16.024,17
18.889,12
2.864,95
909.613,68
-906.748,73

46.280,34

730.206,81
603.735,19

1.640.379,79

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2015
375.711,80
-7.580,35
368.131,45
924.340,26
1.292.471,71

Κίσσαμος
22 Μαΐου 2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ974713

33.153,45
-17.743,97
-461.438,94

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2016
1.057.650,92
-6.087,08
1.051.563,84
1.292.471,71
2.344.035,55

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
Μείον φόρος εισοδήματος
Πλεόνασμα χρήσης
Πλεόνασμα προηγ χρήσεων
Πλεόνασμα χρήσης σε νέο

-13.126,89
-919.875,62

1.333.942,00
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδος)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένων στο
λειτουργικό κόστος
Μείον: Οι ενσωματομένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΟΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

2.080,09
119.209,84

121.289,93

687.337,73
687.337,73

1.519.089,86
1.057.650,92

ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

1.838,36
36.516,22

0,00
1.057.650,92

38.354,58

647.095,81
647.095,81

1.295.587,42
375.711,80

Α.Δ.Τ. Ν 961949

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΚΕ
ΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αρ. Αδ. ΟΕΕ. 3341/ Α΄ Τάξης

0,00
375.711,80

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου Χανίων
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Κισσάμου (ο Δήμος), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις 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 συννημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Κισσάμου 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».
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1.
Στους λογαριασμούς Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και Δ.ΙΙ.1α «Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως» του Ενεργητικού, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού Ευρώ 1.380.410 και Ευρώ 498.403 αντίστοιχα, για τις οποίες έχει
σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών, ποσού Ευρώ 255.140. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσής μας από τις ανωτέρω απαιτήσεις σε καθυστέρηση έχει εισπραχθεί συνολικά ποσό Ευρώ 237.292. Λόγω έλλειψης κατάλληλων
στοιχείων δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το ύψος της πιθανής μη είσπραξης τους και την επάρκεια της σχετικής πρόβλεψης και κατά συνέπεια την πιθανή επίπτωση από το θέμα αυτό στους λογαριασμούς Δ.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», Δ.ΙΙ.1α «Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων
εφαρμογής σχεδίων πόλεως», στα αποτελέσματα της χρήσης και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. 2.
Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσής μας δεν ελήφθησαν επιστολές από όλους τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου σχετικά: α) με την κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εμπράγματα βάρη
επ’ αυτών και β) με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύπτουν υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. Συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη α) για την ύπαρξη τυχόν εμπράγματων βαρών επί των ακινήτων και β) την ενδεχόμενη ή πιθανή
επίπτωση από τις ανωτέρω αναφερόμενες αγωγές αλλά και λόγω της ύπαρξης τυχόν άλλων αξιώσεων και διεκδικήσεων έναντι του Δήμου, στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. 3. Στο Μητρώο
Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου δεν περιλαμβάνονται αναλυτικά και σε πλήρη αντιστοίχιση με τα πάγια που αφορούν, οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων ώστε να είναι ευχερής ο υπολογισμός και ο έλεγχος των σχετικών αναλογουσών αποσβέσεών τους. Επίσης, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δεν μας
παρασχέθηκε πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ του Μητρώου Παγίων και των ολοκληρωμένων έως και την κλειόμενη χρήση, πάγιων περιουσιακών στοιχείων ούτως ώστε να ελεγχθεί η ορθή μεταφορά των αντίστοιχων κονδυλίων του λογαριασμού Γ.ΙΙ. 7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» στα πάγια περιουσιακά στοιχεία
και η διενέργεια των αποσβέσεων για την κλειόμενη χρήση. Λόγω των ανωτέρω, δεν είμαστε σε θέση γνωρίζουμε το ύψος των παγίων που θα έπρεπε να μεταφερθούν στους επιμέρους λογαριασμούς παγίων, το ύψος των αποσβέσεων και των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων που θα έπρεπε να είχαν
καταλογιστεί. Κατά συνέπεια, διατηρούμε επιφύλαξη για τις πιθανές επιπτώσεις από το θέμα αυτό στους λογαριασμούς των ενσώματων ακινητοποιήσεων, των αποτελεσμάτων χρήσης και των Ιδίων Κεφαλαίων του Δήμου.
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 το 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.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.3.2 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξεταστεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαπενταετίας και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα για την περίοδο αυτή δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Ο Δήμος 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. 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 το ισχύον 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 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 Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Δήμο ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
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 έ.κθεση 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.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως
προς την ικανότητα του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Δήμος να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• 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
1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 2.Το άνοιγμα των λογιστικών βιβλίων του νέου «Καλλικρατικού Δήμου» έγινε με βάση την απογραφή που
διενεργήθηκε την 1 Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τις οδηγίες της Υ.Α. με Α.Π.74445/17-12-2010 (η απογραφή έγινε την 1/1/2011). 3. Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (ΠΔ. 315/1999) εκτός από τα θέματα που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με
επιφύλαξη».

Αθήνα, 25 Μαϊου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φανουργιάκης Θεόδωρος
A.M. ΣΟΕΛ 47511
Για την KSi Greece IKE (Α.Μ. 171)
Μέλος της KSi International
Λεωφόρος Κηφισίας 62 και Πρεμετής, 151 25 Μαρούσι
Φράγκων 6-8, 546 26 Θεσσαλονίκη

