
Ποσά Ποσά

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία      χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 402.601,59 345.589,20 57.012,39 402.601,59 316.279,31 86.322,28   Ι.  Κεφάλαιο 17.058.861,77 15.670.107,52

402.601,59 345.589,20 57.012,39 402.601,59 316.279,31 86.322,28 17.058.861,77 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 1.414.678,44 1.471.876,61

     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 2.558.551,23 1.443.526,44 1.115.024,79 2.239.573,38 1.253.659,22 985.914,16     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 37.560.522,04 39.403.996,81

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 10.829.882,20 7.473.903,33 3.355.978,87 10.602.507,08 6.843.969,17 3.758.537,91 38.975.200,48 40.875.873,42

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 300.029,45 160.003,40 140.026,05 300.029,45 141.515,96 158.513,49

     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 33.945.026,53 12.847.202,42 21.097.824,11 33.938.127,42 11.503.352,35 22.434.775,07

     3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 112.190,39 54.647,12 57.543,27 112.190,39 45.262,03 66.928,36   IV. Αποτελέσματα εις νέο 

     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 446.454,30 293.192,84 153.261,46 446.454,30 263.804,37 182.649,93         Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο -69.640,98 -372.262,70

     3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 8.284.340,80 1.722.438,83 6.561.901,97 7.786.746,37 1.082.515,20 6.704.231,17         Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγουμένων χρήσεων -196.423,12 175.839,58

     3δ. Μνημεία 4.976,10 4.317,68 658,42 4.976,10 3.903,17 1.072,93 -266.064,10 -196.423,12

     4.   Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 597.964,26 540.199,94 57.764,32 597.964,26 505.006,29 92.957,97

     5.   Μεταφορικά μέσα 1.007.651,36 860.358,69 147.292,67 1.007.651,36 830.249,85 177.401,51

     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.011.429,79 835.007,91 176.421,88 912.150,27 807.106,27 105.044,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 55.767.998,15 56.349.557,82

     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 11.127.073,19 0,00 11.127.073,19 11.189.981,29 0,00 11.189.981,29

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 78.355.324,56 26.234.798,60 52.120.525,96 77.268.106,63 23.280.343,88 53.987.762,75 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

1. Προβλ. για αποζημ. Προς. λόγω εξόδ. από την υπηρ. 99.921,38 81.155,72

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες 2. Λοιπές προβλέψεις 0 343.453,96

      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 99.921,38 424.609,68

     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 178.547,26 175.547,26

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

177.633,81 174.633,81   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 52.298.159,77 54.162.396,56      3.   Δάνεια Ταμιευτηρίων 1.836.112,55 1.911.225,02

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.836.112,55 1.911.225,02

   ΙΙ. Απαιτήσεις

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.735.474,81 2.834.299,55

Μείον: Προβλέψεις -500.865,40 539.329,87 -539.329,87  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

     3.  Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 1.957,20 2.000,00      1. Προμηθευτές 1.146.455,90 1.673.428,42

     11.  Χρεώστες διάφοροι 1.318.441,13 1.308.821,63      5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 153.646,72 55.093,26

3.555.007,74 3.605.791,31      6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 83.323,82 51.336,44

  ΙV. Διαθέσιμα        7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 75.112,47 72.015,79

      1. Ταμείο 4.201,58 6.618,35      8. Πιστωτές διάφοροι 317.855,74 1.327.921,14

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.356.202,96 3.754.047,68 1.776.394,65 3.179.795,05

3.360.404,54 3.760.666,03 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 3.612.507,20 5.091.020,07

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ++ΔΙΙΙ+ΔIV) 6.915.412,28 7.366.457,34

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

     1. Έξοδα επομ. χρήσεων 91.013,29 101.843,48

     2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 274.156,91 290.815,03

365.170,20 392.658,51 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

     1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 155.327,91 142.647,12

155.327,91 142.647,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 59.635.754,64 62.007.834,69 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 59.635.754,64 62.007.834,69

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 13.456.174,20 13.592.908,90       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού 13.456.174,20 13.592.908,90

13.456.174,20 13.592.908,90 13.456.174,20 13.592.908,90

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 2017 χρήσεως 2016

   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.061.822,10 2.214.751,11 Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως -69.640,98 -372.262,70

   2.  Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 198.571,25 160.375,93 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων -196.423,15 175.839,55

   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 2.897.737,95 2.895.528,56 Zημιά εις Νέον -266.064,13 -196.423,15

   Σύνολο 5.158.131,30 5.270.655,60

   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 6.689.085,67 7.099.370,17

   Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως -1.530.954,37 -1.828.714,57 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   Πλέον: Αλλα έσοδα 521.895,35 461.017,69

   Σύνολο -1.009.059,02 -1.367.696,88

   Μείον:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.143.385,88 2.227.633,44

                   3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 114.861,54 2.258.247,42 51.767,14 2.279.400,58                                                                             ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως -3.267.306,44 -3.647.097,46 Α.Δ.Τ. ΑΒ 402603

   Πλέον:   1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 37.701,74 41.708,32  

   Μείον:   3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 100.047,92 -62.346,18 130.411,37 -88.703,05          Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

   Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως -3.329.652,62 -3.735.800,51

   ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

                 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.709.981,41 1.973.472,96 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

                 2. Έκτακτες ζημιές 0,00 0,00 Α.Δ.Τ. ΑΜ 773687

                 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 369.165,31 1.473.681,61

                 4. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 343.453,96 3.422.600,68 0,00 3.447.154,57

     Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα 16.493,41 0,00 19.530,47                                                                                             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 146.095,63 3.260.011,64 64.086,29 3.363.537,81

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά) -69.640,98 -372.262,70

  Μείον:     Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.983.764,61 2.699.737,47 ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ

                 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 2.983.764,61 0,00 2.699.737,47 0,00 Α.Δ.Τ. ΑΕ 262186

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ -69.640,98 -372.262,70 ΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9850

 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15341

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου Νέστορος

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2019

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΣ

         Πύλος, 3 Νοεμβρίου 2018

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017

7η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
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Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω  οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Πύλου Νέστορος, 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 

Πύλου Νέστορος 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) Στον υπό στοιχεία ΔΙΙ1. λογαριασμό του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνεται ποσό € 1,8 εκ. περίπου, που αφορά απαιτήσεις από τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών και από τέλη και δικαιώματα 

ύδρευσης προηγουμένων χρήσεων. Το ποσό αυτό παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό εισπραξιμότητας. Ο Δήμος έχει διενεργήσει συνολική πρόβλεψη για την κάλυψη πιθανών απωλειών ποσού € 540. 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 στη παρούσα φάση του ελέγχου. 2) Από την ληφθείσα επιστολή της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου προκύπτει ότι έχουν ασκηθεί αγωγές εργαζομένων και τρίτων κατά του Δήμου για αποζημιώσεις συνολικού ποσού € 1,3 

εκ. περίπου για τις οποίες δεν γίνεται εκτίμηση της πιθανής έκβασης τους. Επειδή στην παρούσα φάση του διενεργηθέντος ελέγχου δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της τελικής έκβασης των αξιώσεων και των διεκδικήσεων των αγωγών αυτών δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος των 

αποτελεσμάτων με συνέπεια να διατηρούμε επιφύλαξη για τις πιθανές επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου. 3) Δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος από τις φορολογικές αρχές στα βιβλία του Δήμου, με συνέπεια να μην έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις του. 

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.  

Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στην παράγραφο 13 του προσαρτήματος όπου περιγράφεται εκκρεμοδικία με το Ελληνικό Δημόσιο για χρηματοδότηση έργου σε πρώην Δήμο, ο οποίος συγχωνεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 με τον Δήμο Πύλου Νέστορος. 

Σημειώνουμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε την τελική έκβαση της υφιστάμενης εκκρεμοδικίας. 2) Επίσης στην παράγραφο 13 του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα της επέκτασης της αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Πύλου στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Πύλου Νέστορος, γεγονός το οποίο θα έχει στο μέλλον σημαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή διάρθρωση και στα αποτελέσματα των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου. 3) Επίσης στην παράγραφο 4 του προσαρτήματος των οικονομικών 

καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι στο λογαριασμό ΓΙΙΙ1. του Ενεργητικού "Τίτλοι πάγιας επένδυσης" που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31/12/2017 με αξία κτήσεως € 178.547,26 περιλαμβάνονται: α) η αξία κτήσεως της συμμετοχής του Δήμου στο κεφάλαιο μιας κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης 

με αξία € 111.075,56, η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης και η αξία της είναι μηδενική. β) η αξία κτήσεως της συμμετοχής του Δήμου στο κεφάλαιο μιας Δημοτικής επιχείρησης με αξία € 8.804,10 η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης και η αξία της είναι επίσης μηδενική. Δε 

σχηματίσθηκε πρόβλεψη υποτίμησης, επειδή δεν απαιτείται από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο (Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"). 4) 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 δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.  

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. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

α) Ο Δήμος Πύλου Νέστορος 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).  

 


