
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2018 χρήσεως 2017

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 1.333.889,33 1.333.888,01 1,32 1.333.889,33 1.333.888,01 1,32

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.016.815,48 818.128,23 198.687,25 1.001.935,48 742.443,67 259.491,81 Ι. Κεφάλαιο

2.350.704,81 2.152.016,24 198.688,57 2.335.824,81 2.076.331,68 259.493,13 20.552.692,30 20.552.692,30

   Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 11.522.671,60 0,00 11.522.671,60 11.522.671,60 0,00 11.522.671,60 3. Αποθεματικά από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων 2.720.732,65 2.720.732,65

1α Πλατείες - Πάρκα- Παιδότοποι  κοιν. Χρήσεως 1.998.806,20 1.340.578,88 658.227,32 1.998.806,20 1.261.101,81 737.704,39 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 9.832.064,86 10.252.554,22

1β Οδοί - Οδοστρώματα κοιν. χρήσεως 5.930.317,62 5.058.376,08 871.941,54 5.930.317,62 4.876.451,17 1.053.866,45 12.552.797,51 12.973.286,87

1γ Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 272.059,99 145.941,32 126.118,67 272.059,99 125.728,91 146.331,08

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 30.109.387,96 25.006.320,90 5.103.067,06 29.722.410,63 24.564.482,03 5.157.928,60 V. Αποτελέσματα είς νέο

3α Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως 302.089,87 289.994,29 12.095,58 302.089,87 284.009,75 18.080,12 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον (6.199.012,63)                    (5.668.462,04)                           

3β Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοιν. Χρήσεως 503.265,69 375.238,08 128.027,61 492.860,78 350.348,58 142.512,20 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+AV) 26.906.477,18 27.857.517,13

3γ  Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 3.225.027,22 1.785.563,95 1.439.463,27 2.200.141,85 1.704.718,77 495.423,08

4. Μηχ/τα τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλισμός 2.078.115,08 1.548.610,79 529.504,29 1.609.792,58 1.539.465,04 70.327,54

5. Μεταφορικά Μέσα 1.880.785,31 1.059.145,06 821.640,25 1.059.145,31 1.059.145,06 0,25

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.287.560,45 1.280.527,23 7.033,22 1.279.719,73 1.271.917,68 7.802,05

 7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση 2.199.890,75 0,00 2.199.890,75 4.487.237,47 0,00 4.487.237,47 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 61.309.977,74 37.890.296,58 23.419.681,16 60.877.253,63 37.037.368,80 23.839.884,83 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω 

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και      εξόδου από την υπηρεσία 170.998,94 142.445,08

μακρ/σμες χρηματοοικ. απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 120.957,00 105.902,00 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μείον : Προβλέψεις για υποτίμηση 0,00 120.957,00 0,00 105.902,00 3. Δάνεια ταμιευτηρίων 375.415,26 606.106,77

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17.875,00 17.875,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 23.558.513,16 23.963.661,83

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 1.266.468,41 1.508.300,21

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2α. Επιταγές πληρωτέες 85.597,00 62.245,85

Ι. Αποθέματα 5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 35.828,33 20.212,14

4. Πρώτες και βοηθ.ύλες - αναλώσιμα - αναταλ.παγίων 0,00 0,00 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.552,88 8.952,81

0,00 0,00 7.Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμενη χρήση 230.691,51 300.850,22

II. Απαιτήσεις 11. Πιστωτές διάφοροι 134.556,10 131.065,50

1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 17.539.373,87 17.280.049,29 1.760.694,23 2.031.626,73

Μείον :Προβλέψεις 12.293.139,81 5.246.234,06 11.665.813,20 5.614.236,09 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.136.109,49 2.637.733,50

5. Χρεώστες διάφοροι 45.974,17 13.315,16

6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 3.022,97 3.022,97

5.295.231,20 5.630.574,22

IV. Διαθέσιμα

 1. Ταμείο 71.166,34 172.783,92

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 89.986,34 611.182,61

161.152,68 783.966,53

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 5.456.383,88 6.414.540,75

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 415.998,11 254.160,33 1.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 415.998,11 254.160,33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 29.629.583,72 30.891.856,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 29.629.583,72 30.891.856,04

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Προυπολογισμού 33.363.885,45 29.083.316,46 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Προυπολογισμού 33.363.885,45 29.083.316,46

33.363.885,45 29.083.316,46 33.363.885,45 29.083.316,46

 Ποσά κλειόμ. Ποσά κλειόμ.

  χρήσεως 2018 χρήσεως 2017

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (530.550,59)                       (616.594,01)                              

1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 2.451.201,11 2.430.876,92 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων (5.668.462,04)                    (5.051.868,03)                           

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 294.103,16 282.591,77

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 3.150.684,21 5.895.988,48 3.256.438,92 5.969.907,61 Αποτελέσματα εις νέον (6.199.012,63)                    (5.668.462,04)                           

Μείον : Κόστος αγαθών & υπηρεσιών 6.698.721,89 6.462.150,05  

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (802.733,41)         (492.242,44)          

Πλέον :     Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 289.908,68 0,00 217.178,27

Σύνολο (512.824,73)         (275.064,17)          

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.125.855,63 1.136.017,48 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

            3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 90.727,74 1.216.583,37 103.222,63 1.239.240,11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (1.729.408,10)      (1.514.304,28)       

Πλέον :4.  Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.700,53 6.516,58

Μείον :2.Λοιπές προβλέψεις 627.326,61 617.082,17 ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

            3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 60.791,91 (685.417,99)         78.824,55 (689.390,14)          Α.Δ.Τ.: ΑΙ999464 Α.Δ.Τ.: Τ481931

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (2.414.826,09)      (2.203.694,42)       

ΠΛΕΟΝ ή μείον  : Έκτακτα αποτελέσματα

               1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 886.374,48 1.025.223,49

              2.Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00

              3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.011.578,49 975.982,04

              4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 1.897.952,97 0,00 2.001.205,53

MEION  : Έκτακτα αποτελέσματα

              1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 11.009,81 346.306,72

              2.Έκτακτες ζημίες 0,00 0,00

              3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.667,66 67.798,40

              4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 13.677,47 1.884.275,50 0,00 414.105,12 1.587.100,41 Η  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (530.550,59)         (616.594,01)          

Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 0,00 1.065.722,54

Μείον :οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος 0,00 0,00 1.065.722,54 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (530.550,59)         (616.594,01)                  ΜΠΟΝΟΒΑ ΧΑΪΔΩ

Α.Δ.Τ.: Ξ987051

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 27996

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

Αταλάντη,  26  Ιουλίου 2019

Ποσά κλειόμενης χρήσεως  2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ "ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"

Ποσά προηγούμενης χρήσεως  2017Ποσά κλειόμενης χρήσεως  2018

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 8η  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Λοκρών, 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 μνημονεύεται 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 Λοκρών 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 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» δεν έχουν διενεργηθεί σε προηγούμενες χρήσεις αποσβέσεις συνολικού σωρευτικού ποσού ευρώ 296.686,48, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 296.686,48.
2.Στο λογαριασμό του ενεργητικού «Κτίρια & Τεχνικά έργα», μεταφέρθηκε στην τρέχουσα χρήση ποσό συνολικής αξίας ευρώ 386.977,33 από το λογαριασμό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές» για το οποίο δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε επαρκή και κα τάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επαληθεύσουμε την ορθότητα του λογιστικού αυτού χειρισμού  και 
συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους συγκεκριμένους λογαριασμούς του πάγιου ενεργητικού, στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων.
3.Στους λογαριασμούς του ενεργητικού «Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης» «Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» & «Μεταφορικά μέσα», μεταφέρθηκε στην τρέχουσα χρήση ποσό συνολικής αξίας ευρώ 2.306.053,69 από το λο γαριασμό του ενεργητικού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων» που αφορά 
συνεχιζόμενο έργο το οποίο ολοκληρώθηκε στην τρέχουσα χρήση. Δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επαληθεύσουμε την ορθότητα του λογιστικού αυτού χειρισμού  και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους συγκεκριμένους λογαριασμούς του πάγιου ενεργητικού, στα ίδια κεφάλαια και στα 
αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων.
4.Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, το κονδύλι του ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και τον κονδύλι του παθητικού «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - Προμηθευτές» και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία αυτών των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και την 
ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια.
5.Δεν λάβαμε επιστολή από το νομικό σύμβουλο του Δήμου για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρού με επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά του Δήμου και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και στα ίδια κεφάλαια.
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 τ ων 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 καταστ άσεων 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 εσωτερικούελέγχου 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 τηγνώμη 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 διάρ κεια 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 ανωτέρω  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Λοκρών και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής..

Κηφισιά, 12 Αυγούστου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μαρινάκης Παναγής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24201K M C Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
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