ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
18η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά

Ποσά

κλειόμενης
χρήσεως 2018

προηγούμενης
χρήσεως 2017

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

872.938,02

793.920,43

79.017,59

872.938,02

769.686,62

103.251,40

872.938,02

793.920,43

79.017,59

872.938,02

769.686,62

103.251,40

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Κεφάλαιο

10.548.749,06

10.548.749,06

10.548.749,06

10.548.749,06

572.277,13
15.666.866,70

572.277,13
15.516.914,70

9.742.671,70

8.811.129,93

6.496.472,13

7.278.061,90

-263.067,58
-2.408.991,60
-2.672.059,18

20.341,28
-2.429.332,88
-2.408.991,60

14.373.162,01

15.417.819,36

72.363,86
235.275,93
307.639,79

59.244,68
161.998,73
221.243,41

588.254,87

443.090,71

588.254,87

443.090,71

1. Προμηθευτές

66.447,20

326.164,05

5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη

7.473,77
15.486,88

7.276,86
12.251,94

35.422,44
31.263,39
156.093,68
744.348,55

17.469,75
32.879,64
396.042,24
839.132,95

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα

επενδύσεων - δωρεές παγίων

1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως

6.531.080,76
1.137.958,94

0,00
954.408,42

6.531.080,76
183.550,52

6.531.080,76
1.137.958,94

0,00
920.554,18

6.531.080,76
217.404,76

1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

8.604.604,29

6.225.240,17

2.379.364,12

8.604.604,29

5.838.032,80

2.766.571,49

407.365,77
12.446.287,83
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
10.858,40
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
466.498,37
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
2.495.538,69
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
180.955,73
5. Μεταφορικά μέσα
1.365.406,91
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
583.404,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
34.229.959,69

126.405,88
10.968.891,74
10.858,38
434.503,36
1.492.921,22
176.655,47
1.108.359,75
579.524,41
0,00
22.077.768,80

280.959,89
1.477.396,09
0,02
31.995,01
1.002.617,47
4.300,26
257.047,16
3.879,59
0,00
12.152.190,89

407.365,77
12.446.287,83
10.858,40
459.433,35
2.495.538,69
170.642,86
1.362.406,91
573.885,40
176.906,41
34.376.969,61

93.416,80
10.830.882,23
10.858,38
417.682,39
1.324.357,14
164.515,97
1.072.308,71
563.671,64
0,00
21.236.280,24

313.948,97
1.615.405,60
0,02
41.750,96
1.171.181,55
6.126,89
290.098,20
10.213,76
176.906,41
13.140.689,37

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
3. Κτίρια και τεχνικά έργα

3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Μείον: Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων

IV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγουμένων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. Προς. λόγω εξόδ. από την υπηρ.
2. Λοιπές προβλέψεις

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις

926.403,99
469.000,00
24.221,24

Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

926.403,99
469.000,00
24.221,24

493.221,24
433.182,75
12.585.373,64

493.221,24
433.182,75
13.573.872,12

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Χρεώστες διάφοροι

633.154,71

550.824,08

717.751,19
1.350.905,90

627.539,37
1.178.363,45

ΙV. Διαθέσιμα

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

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

0,00
1.206.745,02
1.206.745,02

0,00
1.406.081,60
1.406.081,60

2.557.650,92

2.584.445,05

237.951,44
237.951,44

254.764,74
254.764,74

15.459.993,59

16.516.333,31

0,29
9.246.130,76
9.246.131,05

0,29
8.218.918,05
8.218.918,34

8. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Aλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

1.157.281,48

1.094.651,83

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως

2. Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις

134.442,53
1.017.674,70

87.456,59
1.000.984,96

(+) Υπόλοιπο αποτ.(ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

2.309.398,71

2.183.093,38

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

0,29
9.246.130,76
9.246.131,05

0,29
7.872.956,70
7.872.956,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Σύνολο

38.137,59
38.137,59
16.516.333,31

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό

34.843,24
34.843,24
15.459.993,59

3.490.930,24

2.701.575,17

-1.181.531,53

-518.481,79

527.851,46

233.569,48

-653.680,07

-284.912,31

Αποτελέσματα (ζημιές εις νέο)

Ποσά

Ποσά

κλειόμενης

προηγούμενης

χρήσεως 2018

χρήσεως 2017

-263.067,58

20.341,28

-2.408.991,60
-2.672.059,18

-2.429.332,88
-2.408.991,60

Σκόπελος 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.

Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

486.009,56

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

5.995,88

Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως

485.167,09
492.005,44

4.742,24

-1.145.685,50

Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

12.573,38

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

41.904,87

Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

489.909,33
-774.821,64

-29.331,49

26.586,17

-1.175.016,99

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΑΔΤ/ ΑΗ 281097

11.131,78

ΑΔΤ / ΑΜ 386948

-15.454,39
-790.276,03

ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

859.860,41
96.549,23

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

13.397,84

3.256,84
41.203,39

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)
Μείον:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

808.911,18
956.409,64

Δ.Ο.Μ.Υ - Διοικητικές Οικονομοτεχνικές Μηχανογραφικές Υπηρεσίες Α.Ε.

822.309,02
0,00

911.949,41

11.691,71

-263.067,58

810.617,31
20.341,28

865.722,37

828.731,54

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘ.ΔΟΛΓΥΡΑΣ

0,00
828.731,54
0,00
ΑΔΤ / Π-522541, ΑΜ 13205 Α' ΤΑΞΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ
-263.067,58
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκοπέλου
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Σκοπέλου (ο Δήμος), 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 συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Σκοπ έλου κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1)Στο υπόλοιπο του λογαριασμού του Ενεργητικού (Δ.ΙΙ.1) «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις πέραν του έτους συνολικού ποσού € 543.914,92. Η υφιστάμενη σχετική πρόβλεψη για επισφάλειες έναντι των απαιτήσεων
αυτών ποσού € 235.275,93, υπολείπεται κατά € 308.638,19, ποσό με το οποίο θα έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων και η καθαρή θέση του Δήμου.
2)Στο λογαριασμό του ενεργητικού (Γ.ΙΙΙ.1) «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του Δήμου στη Δημοτική Επιχ είρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), η οποία έχει αποτιμηθεί με λογιστικό ισότιμο € 0,01, επειδή δεν τέθηκαν υπόψη των οικονομικών υπηρεσιών
του Δήμου στοιχεία σχετικά με το τίμημα απόκτησης της συμμετοχής αυτής σε προηγούμενες χρήσεις. Η αξία της ανωτέρω συμμετοχής δεν είχε περιληφθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου, επειδή κατά τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) δεν
είχε γίνει απογραφή και παράδοση των αντλιοστασίων, των υδατόπυργων και των δικτύων ύδρευσης που μεταβιβάσθηκαν δωρεάν (όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/1980) από το Δήμο σε αυτή η οποία ήδη τα χρησιμοποιεί.
3) Ο λογαριασμός του ενεργητικού (Δ.ΙΙ.5) «Χρεώστες Διάφοροι» αφορά σε απαίτηση από τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως Αποχετεύσεω ς Σκοπέλου» (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), από παρακρατήσεις που έγιναν επί των εσόδων του Δήμου στις χρήσεις 2011 έως & 2018 από το Τ.Π.&Δ., για εξόφληση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από τοκοχρεολύσια δανείων της Δημοτικής επιχείρησης. Στα δάνεια αυτά ο Δήμος Σκοπέλου έχει υπογράψει ως εγγυητής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της Δημοτικής Επιχείρησης. Για την απαίτηση αυτή, η οποία κρίνεται ως
επισφαλής δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης 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 παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από το 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 σχ ετίζονται 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.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το 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.
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 π ροκύψουν 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.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019
Χριστίνα Κων. Πήττα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14471
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