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ΑΔΑ: 67ΥΠΩΕΩ-2Μ5



Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ.

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσης 2018 χρήσης 2017

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 6.484.240,70 5.279.624,36 1.204.616,34 6.445.876,13 4.940.559,17 1.505.316,96 Ι. Κεφάλαιο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κεφάλαιο 392.187.689,57 391.634.911,59

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 131.403.679,33 0,00 131.403.679,33 131.581.799,60 0,00 131.581.799,60 Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως 9.650.599,85 5.126.995,71 4.523.604,14 9.401.825,77 4.805.012,64 4.596.813,13 3. Δωρεές παγίων 2.069.516,02 2.122.603,18

1β. Οδοί - Οδοστρώματα - κοινής χρήσεως 98.060.176,56 50.305.808,92 47.754.367,64 94.691.246,47 46.657.014,39 48.034.232,08 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 152.580.642,70 149.510.853,72

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 9.817.245,04 4.606.897,18 5.210.347,86 9.817.245,04 4.274.135,62 5.543.109,42 Μείον: Aναλογούσες αποσβέσεις 68.605.049,58 62.642.342,99

2. 144.573.027,07 0,00 144.573.027,07 144.573.027,07 0,00 144.573.027,07 4α. Εισφορές από πράξεις εφαρμογής ρυμοτομ.σχεδίων 34.670.890,57 32.781.924,00

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 91.330.446,51 33.916.685,15 57.413.761,36 86.849.272,43 30.790.618,38 56.058.654,05 Μείον: Αποσβ/σα χρησ/σα εισφορά σε χρήμα 15.104.118,29 14.109.718,73

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.807.900,44 1.346.519,73 461.380,71 910.915,53 415.998,55 494.916,98 105.611.881,42 107.663.319,18

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 3.469.346,74 1.881.602,14 1.587.744,60 3.107.099,55 1.793.363,96 1.313.735,59 III.

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 18.577.584,27 11.012.000,23 7.565.584,04 18.516.257,83 10.404.559,05 8.111.698,78 3. Ειδικά αποθεματικά 431.367,49 586.586,19

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις V. Aποτελέσματα εις νέο

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1.463.088,53 1.436.243,57 26.844,96 1.453.375,61 1.404.533,34 48.842,27 Υπόλοιπο  εις νέο -1.111.625,80 -2.427.682,67

5. Μεταφορικά μέσα 5.891.730,29 5.050.962,99 840.767,30 5.891.730,28 4.843.566,06 1.048.164,22

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 8.822.512,62 6.650.052,49 2.172.460,13 8.610.073,37 6.269.060,92 2.341.012,45 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) 497.119.312,68 497.457.134,29

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 10.975.125,15 0,00 10.975.125,15 12.870.956,23 0,00 12.870.956,23

Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 535.842.462,40 121.333.768,11 414.508.694,29 528.274.824,78 111.657.862,91 416.616.961,87 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρό- 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία 623.240,00 556.620,00

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 68.156.022,22 68.141.022,22 2. Λοιπές προβλέψεις 3.523.459,79 3.523.459,79

Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση 2.316.811,65 2.135.803,29 4.146.699,79 4.080.079,79

Μείον: Οφειλόμενες δόσεις 443.497,23 65.395.713,34 443.497,23 65.561.721,70

  7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.209.060,60 2.429.120,53 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

67.604.773,94 67.990.842,23 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 482.113.468,23 484.607.804,10 2. Δάνεια τραπεζών 16.614.115,26 18.658.978,01

4  78.455,56 392.276,92

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 16.692.570,82 19.051.254,93

 I.  Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 4. Υλικά κατασκευής & επισκευής τεχνικών έργων - 1. Προμηθευτές 2.653.503,25 3.330.637,06

     αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά 286.446,42 348.157,34 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 149.522,38 482.370,66

ΙΙ. Απαιτήσεις 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 29.121,97 31.976,47

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 33.286.699,68 31.303.628,52 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μείον: Προβλέψεις 23.655.551,51 9.631.148,17 22.055.551,51 9.248.077,01 πληρωτέες στην επόμενη χρήση 2.236.559,97 2.031.520,50

5. Χρεώστες Διάφοροι 10.794.651,57 10.240.952,08 11. Πιστωτές διάφοροι 274.886,58 2.116.505,73

Μείον: Προβλέψεις 7.500.000,00 6.600.000,00 5.343.594,15 7.993.010,42

12. Λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων 6.349,55 12.103,88

12.932.149,29 12.901.132,97 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 22.036.164,97 27.044.265,35

ΙΙI.  Χρεόγραφα

1. Μετοχές 106.739,97 106.739,97

3. Λοιπά χρεόγραφα 5.134,73 5.134,73

Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως 102.405,43 9.469,27 103.195,09 8.679,61

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 1.400.216,32 1.484.868,00

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 22.792.551,41 23.429.134,21

24.192.767,73 24.914.002,21

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔII+ΔΙΙΙ+ΔIV) 37.420.832,71 38.171.972,13

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 275.141,13 272.057,72 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 327.785,61 319.715,41

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 6.281.385,81 5.577.665,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.665.481,17 1.233.621,07

6.556.526,94 5.849.722,72 3.993.266,78 1.553.336,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 527.295.444,22 530.134.815,91 527.295.444,22 530.134.815,91

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού 262.757.955,13 250.142.271,84 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού 262.757.955,13 250.142.271,84

3. 244.707,80 133.666,45 3. 244.707,80 133.666,45

263.002.662,93 250.275.938,29 263.002.662,93 250.275.938,29

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ. Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ.

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ χρήσης 2018 χρήσης 2017 χρήσης 2018 χρήσης 2017

1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 17.276.139,03 15.094.559,48 1.531.361,24 -1.523.132,82

2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις 2.888.985,29 3.799.661,10 (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων -2.427.682,67 -551.437,71

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 15.000.592,95 35.165.717,27 14.592.212,90 33.486.433,48 (-) Φόρος εισοδήματος -215.304,37 -353.112,14

Μείον: Kόστος πωλήσεων 42.054.382,69 39.901.442,63 Έλλειμμα εις νέο -1.111.625,80 -2.427.682,67

Μικτά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -6.888.665,42 -6.415.009,15

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 9.277.868,94 10.330.274,89

Σύνολο 2.389.203,52 3.915.265,74

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.708.919,94 5.192.813,56

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 233.967,40 5.942.887,34 177.037,39 5.369.850,95

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -3.553.683,82 -1.454.585,21

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 405.755,48 370.222,51

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 322.761,73 82.993,75 369.205,49 1.017,02

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -3.470.690,07 -1.453.568,19

ΙΙ. Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 7.010.193,31 6.014.868,46

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.439.216,34 1.483.429,06

8.449.409,65 7.498.297,52

Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα 879.078,52 758.379,76

2. Έκτακτες ζημίες 43.596,90 89.249,56

3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 24.682,92 120.232,83

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 2.500.000,00 3.447.358,34 5.002.051,31 6.600.000,00 7.567.862,15 -69.564,63

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) 1.531.361,24 -1.523.132,82

Μείον: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων 10.014.970,39 7.888.116,96

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 10.014.970,39 0,00 7.888.116,96 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 1.531.361,24 -1.523.132,82

Αλέξανδρος Λ. Τσακανίκας

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 48641

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών

Ιωάννινα, 11 Οκτωβρίου 2019

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

  ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΝΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ιωάννινα, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

8η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Δάση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) χρήσεως

Αποθεματικά κεφάλαια

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων,εμπραγμ.ασφαλειών Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ.ασφαλειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, 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 Ιωαννιτών κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2018 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) Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του Δήμου σε τέσσερεις (4) Δημοτικές Επιχειρήσεις που αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, στην αξία κτήσεώς τους. Σύμφωνα με τους τελευταίους νόμιμα δημοσιευμένους
ισολογισμούς τους, τα Ίδια Κεφάλαιά τους είναι μικρότερα της αξίας κτήσης τους κατά 51 εκ. € περίπου.
2) Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε οφειλέτες του Δήμου συνολικού ύψους 24,85 εκ. €, επί του συνόλου απαιτήσεων ύψους 46 εκ. € που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του
Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», Γ.ΙΙΙ.7 «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» και Δ.ΙΙ.5 «Χρεώστες διάφοροι». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει επαρκείς απαντήσεις για την επιβεβαίωση του ανωτέρω
ποσού και οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των υπολοίπων αυτών δεν μας παρείχαν επαρκή διασφάλιση. Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα των κονδυλίων αυτών και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσης και
προηγούμενων χρήσεων και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου.
3) Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Ταμείο» περιέχει και ταμειακό έλλειμμα από προηγούμενες χρήσεις ποσού 1,37 εκ. € περίπου, για το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη καταλογισμός από τα αρμόδια όργανα, με συνέπεια η αξία του εν λόγω κονδυλίου και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα
αυξημένα.
4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 – 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 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.
5) Δεν τέθηκαν υπόψη µας πιστοποιητικά κυριότητας και βαρών των υποθηκοφυλακείων ή σχετικές βεβαιώσεις δικηγόρων για την ακίνητη περιουσία 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 ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 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 στο γεγονός ότι σύμφωνα με την απαντητική επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού τουλάχιστον 2,4 εκ. €. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για την επάρκεια της ήδη διενεργηθείσας πρόβλεψης στον Ισολογισμό και την πιθανή επίδρασή τους στα Αποτελέσματα και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε
σχέση με το θέμα αυτό.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2017 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 16/11/2018 έκθεση ελέγχου με γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 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 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 ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με
τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
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 τη 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 τη 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
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για
το Δήμο Ιωαννιτών και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής.
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