ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ
ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ- ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι
Παππά πνπ απνηεινύληαη από ηνλ Ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2007, ηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ηεο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην Πξνζάξηεκα.
Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε
παξνπζίαζε απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα
Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Ζ
επζύλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκό, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ , απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ
νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζύλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή
θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ηελ δηελέξγεηα
ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο.
Δπζύλε Διεγθηή
Γηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε γλώκεο επί απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζύκθσλα κε
ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξόηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή
Διεγθηηθά Πξόηππα, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/2006 όπσο ηζρύεη). Σα
Πξόηππα απηά απαηηνύλ ηε ζπκκόξθσζε καο κε ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο
θαη ην ζρεδηαζκό θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπό ηελ εύινγε
δηαζθάιηζε όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε
αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε
ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη
θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ
νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ , ιόγσ απάηεο ή
ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ απηνύ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππόςε
ην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό
ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο
επί ηε απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηνπ
Γήκνπ. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο
ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόζζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη
επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλώκεο καο. Ο Γήκνο

εθάξκνζε νξζά ην Κιαδηθό Λνγηζηηθό ρέδην Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν.
3463/2006.
Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα θαησηέξσ ζέκαηα:
1. ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ελεξγεηηθνύ Γ.ΗΗ.1 «Απαηηήζεηο από
πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ» πνζνύ € 445.755,91 πεξηιακβάλνληαη
απαηηήζεηο ύςνπο € 288.579,76 νη νπνίεο εθθξεκνύλ πέξαλ ηνπ έηνπο. Ο
Γήκνο έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε, πνζνύ € 47.279,86 , ην νπνίν θξίλνπκε όηη
δελ επαξθεί, κε ζπλέπεηα ηελ αληίζηνηρε σθέιεηα ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ
Γήκνπ.
2. Δπίζεο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη κέρξη ηελ εκεξνκελία
ρνξεγήζεσο ηεο παξνύζαο έθζεζεο ειέγρνπ δελ έρνπκε πάξεη βεβαίσζε από
ηα αξκόδηα ππνζεθνθπιαθεία γηα ηελ θπξηόηεηα θαη γηα ηα ηπρόλ βάξε εθ’
όισλ ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ
3. Γελ έρνπκε πάξεη απάληεζε από ηνπο δηθεγόξνπο κε ηνπο νπνίνπο
ζπλεξγάδεηαη ν Γήκνο (εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο) γηα ηηο ηπρόλ εθθξεκείο
δηθαζηηθέο αγσγέο θαηά ηνπ Γήκνπ.
Γλώκε
Με εμαίξεζε ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 αλσηέξσ, θαηά ηε γλώκε καο , νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο
παξνπζηάδνπλ εύινγα από θάζε νπζηώδε άπνςε ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 θαη ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία
απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ
Σν πεξηερόκελν ηεο Έθζεζεο Γηαρεηξίζεσο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο είλαη
ζπλεπέο κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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