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Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά  

 
 
       
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά 
που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, 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 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές 
διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Κ.∆.Κ. 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 ∆ήµου µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις 
και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών δικλείδων 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. 
 
 
 



Ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων 
Π.∆. 315/1999. 
 
 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 
 
1. Στο υπόλοιπο του λογαριασµού του ενεργητικού ∆.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από 
πώληση αγαθών και υπηρεσιών» ποσού € 572.142,46 περιλαµβάνονται 
απαιτήσεις ύψους € 387.717,21 οι οποίες εκκρεµούν  πέραν του έτους. Ο ∆ήµος 
έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, ποσού  € 47.279,86 , το οποίο κρίνουµε ότι δεν 
επαρκεί, µε συνέπεια την αντίστοιχη ωφέλεια της καθαρής θέσης του ∆ήµου. 
 
2. Έως την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης µας δεν έχουµε λάβει απαντητική  
επιστολή του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου για τυχόν εκκρεµείς δικαστικές 
αγωγές κατά του ∆ήµου και για τυχόν υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη επί των 
ακινήτων του. 
 
 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων 1 έως 2 που 
µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω 
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονοµική θέση του ∆ήµου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και τη 
χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική 
Νοµοθεσία. 
 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της 
Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις      
 

Θες/νίκη,   02/08/2010 
                                                                          
 

          

 
           
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Γεώργιος Μανώλαρος ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13861 Μέλος της  CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL 

PRIME AUDIT  ΕΠΕ  
Λ. Αλεξάνδρας 192 Β  
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