ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
8η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.αξία

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.αξία

4.279.783,46
4.279.783,46

3.615.907,02
3.615.907,02

663.876,44
663.876,44

4.181.457,90
4.181.457,90

3.496.947,24
3.496.947,24

684.510,66
684.510,66

30.955.208,67
1.921.476,61
20.655.411,28
3.620.889,54
31.612.090,00
1.662.462,54
8.687.687,07
1.693.907,20
2.211.022,57
4.401.799,87
7.442.911,95
114.864.867,30

0,00
1.564.999,72
14.381.263,38
2.281.710,25
19.094.863,73
1.468.896,94
5.993.972,40
1.661.124,60
1.379.689,63
3.476.472,45
0,00
51.302.993,10

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης

30.955.208,67
356.476,89
6.274.147,90
1.339.179,29
12.517.226,27
193.565,60
2.693.714,67
32.782,60
831.332,94
925.327,42
7.442.911,95
63.561.874,20

30.905.208,67
1.823.316,79
20.233.013,88
3.620.889,54
30.967.517,19
1.662.462,54
8.537.712,02
1.674.736,82
1.442.222,57
4.068.400,54
7.218.757,16
112.154.237,72

0,00
1.538.008,51
13.906.058,66
2.174.749,09
19.160.153,55
1.450.749,12
5.813.220,94
1.650.903,00
1.360.533,47
3.218.126,91
0,00
50.272.503,25

6.861.605,54
6.861.605,54
70.423.479,74

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30.905.208,67
285.308,28
6.326.955,22
1.446.140,45
11.807.363,64
211.713,42
2.724.491,08
23.833,82
81.689,10
850.273,63
7.218.757,16
61.881.734,47

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - δωρεές παγίων
3. Δωρεές
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Mείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
IV. Αποτελέσματα εις νέο
Πλεόνασμα χρήσεως
Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών

6.859.605,54 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
6.859.605,54
1. Προμηθευτές
68.741.340,01
4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

ΙΙ. Απαιτήσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
5. Χρεώστες διάφοροι
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

6.435.710,69
3.601.408,80
3.195,42
10.040.314,91

ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)

560,52
2.594.342,18
2.594.902,70
12.635.217,61

500,00
4.261.370,15
4.261.870,15
13.570.083,98

87.807,59
414.052,77
501.860,36

86.095,57
1.115.657,27
1.201.752,84

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

6.003.738,03
3.298.836,16 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
5.639,64
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
9.308.213,83

84.224.434,15

84.197.687,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)

43.096.985,99

39.682.691,29 Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Ποσά

Ποσά

κλειόμενης

προηγούμενης

χρήσεως 2018

χρήσεως 2017

49.532.135,09
49.532.135,09

49.532.135,09
49.532.135,09

1.122.868,10
64.567.904,83
38.574.277,71
27.116.495,22

1.122.868,10
63.451.065,84
35.996.919,77
28.577.014,17

2.203.624,25
1.916.171,47
4.119.795,72

714.232,38
1.201.939,09
1.916.171,47

80.768.426,03

80.025.320,73

1.769.754,55
1.769.754,55

1.956.561,91
1.956.561,91

1.046.369,88
91.182,31
20.099,81
186.807,36
134.573,00
1.479.032,36
3.248.786,91

446.627,23
113.645,16
9.084,01
180.116,56
1.123.255,30
1.872.728,26
3.829.290,17

207.221,21

343.076,59

84.224.434,15

84.197.687,49

43.096.985,99

39.682.691,29

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό
Σύνολο
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

4.836.812,59
387.071,46
8.899.957,70
14.123.841,75
14.450.683,27
-326.841,52
1.028.931,42
702.089,90

Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

2.150.553,40
354.774,84
46.511,05
150.874,88

Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

4.962.215,36
525.432,94
9.353.718,82
14.841.367,12
14.400.365,14
441.001,98
1.273.897,70
1.714.899,68
3.062.273,62
302.538,29

2.505.328,24
-1.803.238,34

57.514,70
165.077,96

-104.363,83
-1.907.602,17

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2018
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Πλεόνασμα εις νέον
Μείον : Φόρος εισοδήματος (N.4172/2013)
Αποτέλεσμα (κέρδη) εις νέον

2.248.166,19
1.916.171,47
4.164.337,66
-44.541,94
4.119.795,72

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2017
766.098,06
1.201.939,09
1.968.037,15
-51.865,68
1.916.171,47

3.364.811,91
-1.649.912,23
-107.563,26
-1.757.475,49

1.842.922,22
1.840.457,00

2.150.475,22
2.127.623,73
4.278.098,95

3.683.379,22

Mείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

42.320,46

2. Έκτακτες ζημιές
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

31.250,17
48.759,96

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

5.702,01
0,00
-122.330,59

543.072,34
611.031,32

2.248.166,19
2.205.386,46

Μείον : Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη)

2.205.386,46

-1.159.805,67
766.098,06

2.091.701,91
0,00
2.248.166,19

2.091.701,91

0,00
766.098,06

Ναύπλιο , 29 Oκτωβρίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

OI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛΟI
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 268332

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ Ν 486321

ΤΣΕΛΕΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΗ 733471

ΛΕΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΠΗ
ΑΔΤ / ΑΒ014674
Α.Α. ΟΕΕ 116656

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Ναυπλιέων
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ναυπλιέων, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση 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 συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Ναυπλιέων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη
χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Νόμος 3463/2006) και του Π.Δ 315/1999 όπως ισχύουν.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1.Δικαιούχοι αποζημίωσης απαλλοτριωθεισών εκτάσεων
Από προγενέστερη ελεγχθείσα χρήση και την ληφθείσα επιστολή Νομικού Συμβούλου , ο πρώην Δήμος Ασίνης ήταν υπόχρεος αποζημιώσεων συνολικού ποσού € 633.719,05 προς δικαιούχους απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων σε περιφερειακό δρόμο ( Δημοτικού Διαμερίσματος αυτού).
Έως σήμερα μέρος της παραπάνω οφειλής έχει εξοφληθεί από τον Δήμο ,με βάση τις αποφάσεις αναγνώρισης των δικαιούχων.
Η καθυστέρηση της εξόφλησης οφείλεται αποκλειστικά στην μη προσκόμιση στοιχείων αναγνώρισης εκ μέρους των δικαιούχων.
Από το έλεγχο μας Εξαιτίας της αδυναμίας ποσοτικοποίησης της εν λόγω υποχρέωσης με το κλείσιμο της χρήσης, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με το εκτιμούμενο ύψος της πρόβλεψης που πιθανό θα απαιτείτο να καταχωρηθεί στα βιβλία του Δήμου.
2. Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι φορολογικές Υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές από συστάσεως αυτού. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα,για εισοδήματα υποκείμενα της φορολογίας καθώς και παρακρατούμενων Φόρων δεν έχουν καταστεί οριστικά.
Από το έλεγχο μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση , σχετικά με το εκτιμούμενο ύψος της πρόβλεψης που πιθανό θα απαιτείτο για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε) 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 το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ναυπλιέων 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 τη γνώμη μας.
Έμφαση θεμάτων
1.Διαχείριση επιδομάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Στην χρήση του 2018 ο Δήμος για λογαριασμό των υπηρεσιών της ’’Κοινωνικής Πρόνοιας’’ και σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 17 του Ν.3852/2010/Φ.Ε.Κ 87 (Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες στους Δήμους), που συμπληρώνει το άρθρο 75 παρ.3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3463/2006, διαχειρίσθηκε κονδύλια για επιδόματα
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, συνολικού ύψους € 3.426.604,38.
2. Επιβεβαιωτικές Επιστολές
Έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης έκθεσης δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απαντητικών επιστολών από Νομικούς Συμβούλους, Τράπεζες, Πελάτες και Προμηθευτές.
Άλλες Πληροφορίες
Η Διοίκηση του Δήμου είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “ Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση
ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν,
με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό.
Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό, πέραν των όσων αναφέρονται σχετικά με την Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων” κατωτέρω, εφόσον αναφέρονται τέτοια θέματα.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η Διοίκηση του Δήμου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Π.Δ 315/99 όπως ισχύουν 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.
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 Δ.Π.Ε, 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
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε 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
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση του Δήμου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Νόμου 3463/08.06.06
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του Νόμου 3463/2006 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ναυπλιέων και περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπή

Αθήνα , 4 Νοεμβρίου 2019
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