
Ποσά Ποσά

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία      χρήσεως 2015 χρήσεως 2014

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 385.526,97 279.306,01 106.220,96 349.927,19 238.704,34 111.222,85   Ι.  Κεφάλαιο 15.670.107,52 15.670.107,52

385.526,97 279.306,01 106.220,96 349.927,19 238.704,34 111.222,85 15.670.107,52 15.670.107,52

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 8.049.501,57 0,00 8.049.501,57 8.049.501,57 0,00 8.049.501,57     3.  Δωρεές παγίων 1.530.900,86 1.590.530,45

     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 1.872.626,88 1.095.719,10 776.907,78 1.786.593,96 961.238,74 825.355,22     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 40.507.700,99 38.346.172,70

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 10.421.206,55 6.210.219,95 4.210.986,60 9.582.074,88 5.615.523,66 3.966.551,22 42.038.601,85 39.936.703,15

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 300.029,45 122.813,04 177.216,41 300.029,45 104.110,12 195.919,33

     2.   Ορυχεία - Μεταλεία -Αγροί- Δάση 80.253,39 0,00 80.253,39 80.253,39 0,00 80.253,39

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 33.925.513,13 10.157.761,26 23.767.751,87 33.900.837,70 8.883.367,36 25.017.470,34

     3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 112.190,39 36.166,10 76.024,29 112.190,39 27.070,17 85.120,22   IV. Αποτελέσματα εις νέο 

     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 446.454,30 233.744,67 212.709,63 446.454,30 199.673,46 246.780,84         Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο -958.350,80 627.768,53

     3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.207.522,17 751.835,29 455.686,88 981.733,54 715.485,66 266.247,88         Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγουμένων χρήσεων 1.134.190,35 506.421,82

     3δ. Μνημεία 4.976,10 3.488,66 1.487,44 4.976,10 3.074,15 1.901,95 175.839,55 1.134.190,35

     4.   Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 597.964,26 463.972,74 133.991,52 592.970,46 416.938,87 176.031,59

     5.   Μεταφορικά μέσα 869.371,36 798.727,70 70.643,66 869.371,36 765.997,70 103.373,66

     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 887.004,73 743.131,20 143.873,53 842.436,01 682.154,67 160.281,34 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 57.884.548,92 56.741.001,02

     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 16.032.461,89 0,00 16.032.461,89 13.570.962,00 0,00 13.570.962,00

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 74.807.076,17 20.617.579,71 54.189.496,46 71.120.385,11 18.374.634,56 52.745.750,55 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

1. Προβλ. για αποζημ. Προς. λόγω εξόδ. από την υπηρ. 157.742,33 118.452,88

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες 2. Λοιπές προβλέψεις 343.453,96 363.554,21

      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 501.196,29 482.007,09

     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 175.547,26 157.747,26

Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση 913,45 913,45 913,45 913,45 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

174.633,81 156.833,81   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 54.364.130,27 52.902.584,36      3.   Δάνεια Ταμιευτηρίων 1.983.240,07 2.107.136,75

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.983.240,07 2.107.136,75

   ΙΙ. Απαιτήσεις

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.712.688,35 2.313.415,47

Μείον: Προβλέψεις 409.989,53 -409.989,53 297.978,49 -297.978,49  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

     3.  Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 2.397,00 0,00      1. Προμηθευτές 979.336,40 892.606,49

     11.  Χρεώστες διάφοροι 1.374.977,86 1.355.080,03      5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 55.221,02 31.985,89

3.680.073,68 3.370.517,01      6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 47.457,79 45.076,66

  ΙV. Διαθέσιμα        7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 123.896,68 0,00

      1. Ταμείο 6.055,80 4.284,21      8. Πιστωτές διάφοροι 1.270.896,62 63.940,19

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.449.005,47 3.361.098,42 2.476.808,51 1.033.609,23

4.455.061,27 3.365.382,63 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 4.460.048,58 3.140.745,98

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ++ΔΙΙΙ+ΔIV) 8.135.134,95 6.735.899,64

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

     1. Έξοδα επομ. χρήσεων 96.119,79 98.747,33

     2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 298.617,78 639.369,90

394.737,57 738.117,23 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

     1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 154.429,96 124.069,99

154.429,96 124.069,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 63.000.223,75 60.487.824,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 63.000.223,75 60.487.824,08

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 15.026.022,06 12.603.079,04       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού 15.026.022,06 12.603.079,04

15.026.022,06 12.603.079,04 15.026.022,06 12.603.079,04

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1)  Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) Κτίρια και τεχνικά έργα της απογραφής έναρξης της χρήσεως 2011 προσδιορίστηκαν με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

2)  Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται στην διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεκτικό Συνέδριο.
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 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2015 χρήσεως 2014

   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.297.022,23 2.216.631,67 Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως -958.350,80 627.768,53

   2.  Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 208.403,09 81.390,35 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 1.134.190,35 506.421,82

   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 2.873.622,04 3.112.180,44 Κέρδη εις Νέον 175.839,55 1.134.190,35

   Σύνολο 5.379.047,36 5.410.202,46

   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 6.584.001,85 6.066.739,57

   Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως -1.204.954,49 -656.537,11 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   Πλέον: Αλλα έσοδα 517.663,68 350.797,70

   Σύνολο -687.290,81 -305.739,41

   Μείον:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.439.957,15 1.977.032,60

                   3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 96.218,00 2.536.175,15 21.304,19 1.998.336,79                                                                             ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως -3.223.465,96 -2.304.076,20 Α.Δ.Τ. ΑΒ 402603

   Πλέον:   1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 58.103,51 69.916,51  

   Μείον:   3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 120.483,81 -62.380,30 119.508,34 -49.591,83          Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

   Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως -3.285.846,26 -2.353.668,03

   ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

                 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.708.040,75 1.850.996,99 ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

                 2. Έκτακτες ζημιές 0,00 -31.910,42 Α.Δ.Τ. Μ484490

                 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.234.842,79 2.942.883,54 1.166.225,96 2.985.312,53

     Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα 11.919,21 0,00 2.476,96                                                                                             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 603.468,87 2.327.495,46 1.399,01 2.981.436,56

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά) -958.350,80 627.768,53

  Μείον:     Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.351.676,40 2.394.972,97 ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ

                 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 2.351.676,40 0,00 2.394.972,97 0,00 Α.Δ.Τ. ΑΕ 262186

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ -958.350,80 627.768,53 ΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9850

 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου Νέστορος

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15341

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

         Πύλος, 3 Νοεμβρίου 2016

μέλος της Crowe Horwath International

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015

5η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
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Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Πύλου Νέστορος που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του 

Δημοτικού 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 δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) O υπό στοιχεία ΔΙΙ1. λογαριασμός του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών» ποσού € 1,9 εκ. περίπου περιλαμβάνει κυρίως απαιτήσεις από τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών και από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης προηγουμένων χρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό εισπραξιμότητας. Ο Δήμος έχει 

διενεργήσει συνολική πρόβλεψη για την κάλυψη πιθανών απωλειών ποσού € 409. χιλ, η οποία κατά τη γνώμη μας δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο της ζημιάς που θα προκύψει από τη μη είσπραξη αυτών των απαιτήσεων και η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς. 

2) Δεν έχουν εκδοθεί βεβαιωτικοί κατάλογοι τακτικών εσόδων για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, το ύψος των οποίων δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. 3) O υπό στοιχεία ΔΙΙ11. λογαριασμός του Ενεργητικού «Χρεώστες Διάφοροι», περιλαμβάνει ποσό € 800. χιλ. περίπου, το 

οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2859/2000. 4) Στον υπό στοιχεία ΓΙΙΙ1. λογαριασμό του Ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31/12/2015 με αξία κτήσεως € 175.547,26 περιλαμβάνεται ποσό € 146.379,66, το οποίο αφορά 

σε συμμετοχές, σε δυο δημοτικές επιχειρήσεις αξίας κτήσης € 33.804,10, μία κοινωφελή δημοτική επιχείρηση αξίας κτήσεως € 111.075,56, και σε μία  ανώνυμη εταιρία αξίας κτήσεως € 1.500,00. Από τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι: α) Συμμετοχή σε δημοτική επιχείρηση η οποία 

βρίσκεται σε εκκαθάριση αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως € 8.804,10, η άλλη συμμετοχή (σε δημοτική επιχείρηση) αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως € 25.000,00 ενώ η τρέχουσα αξία της, με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2015 είναι μεγαλύτερη. β) Συμμετοχή σε κοινωφελή δημοτική 

επιχείρηση αποτιμήθηκε με την αξία κτήσεως € 111.075,56. Η επιχείρηση έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. γ) Συμμετοχή σε ανώνυμη εταιρία η οποία βρίσκεται σε εκκαθάριση αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως € 1.500,00 και έχει σχηματισθεί πρόβλεψη υποτίμησης € 913,45. 5) 

Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, υποχρεώσεις σε προμηθευτές συνολικού ποσού € 867χιλ. και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων και την ενδεχόμενη 

επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου. 6) Ο Δήμος δεν διαθέτει οργανωμένη Νομική Υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν μας επιβεβαιώθηκε το γεγονός της πλήρους απεικόνισης της ακίνητης περιουσίας του, η οποία απεικονίζεται στα υπό στοιχεία του 

Ενεργητικού Γ.ΙΙ.1. «Γήπεδα – Οικόπεδα» και Γ.ΙΙ.3. «Κτίρια», καθώς και η ύπαρξη ή μη αγωγών τρίτων κατά του Δήμου και ενδεχόμενων επιπτώσεων στις οικονομικές καταστάσεις επόμενων χρήσεων.7) Δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για 

παρακρατούμενους φόρους και για φόρο εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4172/2013, με συνέπεια να μην έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου. 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 Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική του 

επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Θέμα Έμφασης. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι υφιστάμενες 

λογιστικές εφαρμογές του μηχανογραφικού συστήματος πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω και να αξιοποιηθούν πλήρως από τους χρήστες, όπου δε κριθεί απαραίτητο να βελτιωθούν και να σχεδιαστούν νέες εφαρμογές προκειμένου να αποτυπώνονται χωρίς διαφορές, όλες οι 

λογιστικές πράξεις, αναλυτικά και συνοπτικά, για την ταυτόχρονη ενημέρωση των αρχείων που τηρούνται στα πλαίσια των απαιτήσεων του διπλογραφικού συστήματος. Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και 

Κανονιστικών θεμάτων. 1) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 2) Ο Δήμος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη 

διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 01.01.2007 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999). 


