
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσης 2019 χρήσης 2018
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8.306.198,39 7.945.377,00 360.821,39 8.243.889,82 7.596.874,76 647.015,06   Ι. Κεφάλαιο 89.064.084,23 89.064.084,23

Γ.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Διαφ. Αναπροσαρμογής- επιχ.επενδύσεων-Δωρεές παγίων

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις      1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 11.741,75 11.741,75

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 36.711.000,52 36.711.000,52 36.711.000,52 36.711.000,52      3. Δωρεές παγίων 457.523,24 1.489.027,17

     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 6.540.173,67 4.551.466,18 1.988.707,49 6.507.365,16 4.359.663,59 2.147.701,57      4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 35.349.197,41 35.677.034,83

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 24.499.589,84 18.185.207,77 6.314.382,07 24.182.380,20 17.541.904,36 6.640.475,84 35.818.462,40 37.177.803,75

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 9.312.240,20 3.439.911,59 5.872.328,61 9.308.214,07 2.785.430,29 6.522.783,78 ΙΙΙ.Αποθεματικα Κεφάλαια

     1δ. Μνημεία 23.142,48 23.142,47 0,01 23.142,48 23.142,47 0,01

4. Αξία περιουσιακών στοιχείων Κοινοτήτων που αποροφηθηκαν 

βάσει του Ν. 2839/2000 1.473.916,88 1.473.916,88

     2.   Αγροί-Δάση 35.997.096,30 35.997.096,30 35.997.096,30 35.997.096,30

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 90.922.386,03 76.394.286,68 14.528.099,35 90.705.712,56 73.667.929,83 17.037.782,73   IV. Αποτελέσματα εις νέο 

     3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 3.079.590,31 2.818.940,69 260.649,62 3.072.349,26 2.761.857,07 310.492,19        Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο 1.638.738,05 1.283.341,10

     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 2.908.483,86 1.923.019,38 985.464,48 2.851.261,99 1.837.999,79 1.013.262,20

     3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 5.998.118,97 4.952.179,34 1.045.939,63 5.984.694,31 4.848.637,71 1.136.056,60 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AII+ΑΙΙΙ+ΑIV) 127.995.201,56 128.999.145,96

     4.   Mηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις 

           & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5.532.086,99 5.378.105,28 153.981,71 5.525.142,99 5.285.030,68 240.112,31 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

     5.   Μεταφορικά μέσα 4.858.810,42 4.250.843,69 607.966,73 4.657.992,42 4.121.355,33 536.637,09

     1. Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 477.340,54 418.459,44

     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5.813.230,12 4.599.675,70 1.213.554,42 5.382.289,71 4.436.552,86 945.736,85 477.340,54 418.459,44

     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 5.758.204,63 5.758.204,63 4.292.213,72 4.292.213,72

            Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 237.954.154,34  126.516.778,77 111.437.375,57 235.200.855,69  121.669.503,98 113.531.351,71 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

      Xρηματοοικονομικές απαιτήσεις      2.   Δάνεια τραπεζών 1.482.897,08 1.650.907,01

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 259.806,02 259.806,02  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1α.Συμμετοχές σε Δημοτικές επιχειρήσεις 4.011.730,23 4.274.970,25 4.011.730,23 4.274.970,25      1. Προμηθευτές 944.304,02 1.377.823,51

*` 342.980,31 342.980,31      5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 141.952,35 116.919,21

                  Προβλέψεις για υποτίμηση 0,00 -342.980,31 3.928.555,94 0,00 -342.980,31 3.928.555,94      6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 98.139,23 7.209,84

2α. Λοιπές συμμετοχές 3.434,70 3.434,70      7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.931.990,64 3.931.990,64          πληρωτέες στην επόμενη χρήση 168.004,30 820.637,25

115.369.366,21 117.463.342,35      8. Πιστωτές διάφοροι 462.311,64 460.955,26

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.814.711,54 2.783.545,07

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.297.608,62 4.434.452,08

 Ι. Αποθέματα

      4. Αναλώσιμα υλικά 154.915,64 154.751,82

   ΙΙ. Απαιτήσεις

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 10.062.448,63 9.702.966,96

      Μείον: Προβλέψεις
-2.404.041,61 7.658.407,02

-2.404.041,61
7.298.925,35

      4.  Επισφαλείς επιδικες απαιτήσεις και χρεώστες 1.703.982,29 1.703.982,29

     Μείον: Προβλέψεις -1.707.838,39 -3.856,10 -1.707.838,39 -3.856,10

      5α. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά Δημοτικών επιχειρήσεων 214.207,25 214.207,25

      Μείον: Προβλέψεις -214.207,25 0,00 -214.207,25 0,00

      5β. Χρεώστες διάφοροι 200.933,74 202.588,75

     6.   Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων 5.000,00 4.999,70

7.860.484,66 7.502.657,70

 ΙΙΙ. Χρεόγραφα

      1. Μετοχές 3.540,00 3.540,00

  ΙV. Διαθέσιμα

      1. Ταμείο 39.525,23 60.209,52

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 7.981.497,59 7.995.079,26

8.021.022,82 8.055.288,78

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 16.039.963,12 15.716.238,30

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

      1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 32.497,14 1.Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 7.035,37

      2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 0,00 0,00 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00

0,00 32.497,14 0,00 7.035,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 131.770.150,72 133.859.092,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 131.770.150,72 133.859.092,85

ΔΗΜΟΣ  BΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019

6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018



Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018 χρήσης 2019 χρήσης 2018

 Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 7.174.405,02 6.735.066,73 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 355.396,95 -1.094.972,42

 2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 621.718,66 695.967,77 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (έλλειμμα)

 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 11.321.448,48 19.117.572,16 18.110.076,17 25.541.110,67  προηγούμενης  χρήσεως 1.283.341,10 2.378.313,52

       Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 20.559.415,36 28.532.875,41 Υπόλοιπο  ελλείμματος εις νέο 1.638.738,05 1.283.341,10

 Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.441.843,20 -2.991.764,74

Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 21.111,46 57.454,71

Σύνολο -1.420.731,74 -2.934.310,03

       Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.407.415,47 2.235.161,48

                     3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 179.573,41 2.586.988,88 94.928,82 2.330.090,30

 Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -4.007.720,62 -5.264.400,33

       Μείον : Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 111.872,72 109.852,90

                     Μείον:

                     3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 122.958,96 11.086,24 136.883,56 27.030,66

 Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -4.018.806,86 -5.291.430,99 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤYΛΙΑΝΟΣ

ΙΙ  ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

                     1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.835.552,96 4.144.725,80

                     3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 944.876,18 371.220,28

                     3. Έσοδα από μη χρησιμοποιημένες προβλέψεις 0,00 0,00

4.780.429,14 4.515.946,08

                     Μείον:

                     1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 248,60 824,52

                     2. Έκτακτες ζημίες 0,00 0,00

                     3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 405.976,73 318.662,99

                     4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 406.225,33 4.374.203,81 0,00 319.487,51 4.196.458,57

 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) 355.396,95 -1.094.972,42

 Μείον :

             Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 5.195.777,03 3.827.595,43

             Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 5.195.777,03 0,00 3.827.595,43 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 355.396,95 -1.094.972,42

το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως προ αποσβέσεων και προβλέψεων 1.774.510,74 1.486.273,22

Μειον: Αποσβεσεις , Προβλεψεις κ.λ.π -1.419.113,79 -2.581.245,64

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 355.396,95 -1.094.972,42

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 21991

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΒΕΡΟΙΑ 30  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ



ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  " ΒΕΡΟΙΑΣ "

ΒΕΡΟΙΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Η  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε. ΑΜΟΥΝΤΖΑ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29041

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International

Γνώμη με Επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Βέροιας, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 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 Βέροιας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, 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 Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης»  περιλαμβάνονται: α) η αξία κτήσεως μετοχών  ανωνύμης εταιρείας ποσού € 30.000 η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης για την οποία δεν  έχει σχηματιστεί  ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης αυτών με συνέπεια η αξία του 
λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα β)  η αξία κτήσεως μετοχών τεσσάρων ανώνυμων εταιρειών ποσού € 169.806,02 των  οποίων οι οικονομικές καταστάσεις δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχε ία 
σχετικά με την εύλογη αξία των μετοχών αυτών  και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση  τους και τις ενδεχόμεν ες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς και στα ίδια κεφάλαια του Δήμου .             
2. Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους και εργαζόμενους, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 5.994 χιλ. περίπου. Από τη νομική διεύθυνση  του Δήμου εκτιμάται, ότι οι αγωγές αυτές θα ευδοκιμήσουν υπέρ αυτών κατά το ποσό ευρώ 784 χιλ .περίπου. 
Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη αυτής της ζημίας, με συνέπεια τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα Ίδια Κ εφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.                                                                                       3.Στο λογαριασμό του 
Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών»  περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση , πέραν του έ τους,  συνολικού ποσού ευρώ  8.454 χιλ . Κατά την εκτίμησή µας , για την κάλυψη ζημιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, η 
διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 2.404 χιλ. υπολείπεται της απαιτούμενης  κατά ευρώ 4.415  χιλ.     με ισόποση επιβάρυνση τ ης καθαρής θέσης του Δήμου                                                                                                      
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Ο ι 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.                                         
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.
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)Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το
έλεγχό μας, για το Δήμο Βέροιας και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής β) Ο Δήμος Βέροιας άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 01.01.2002 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).


