
 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Ποςά κλειόμενησ χρήςεωσ 2020 Ποςά προηγοφμενησ χρήςεωσ 2019 Ποςά κλειόμενησ Ποςά προηγοφμενησ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩ Αξία κτιςθσ Αποςβζςεισ

Αναπόςβεςτθ 

αξία Αξία κτιςθσ Αποςβζςεισ

Αναπόςβεςτθ 

αξία Α.ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήςεωσ 2020 χρήςεωσ 2019
4.Λοιπά ζξοδα εγκ/ςθσ 13.646,16 13.646,11 0,05 13.646,16 13.646,11 0,05 Ι. Κεφάλαιο -121.184,76 -121.184,76

13.646,16 13.646,11 0,05 13.646,16 13.646,11 0,05 -121.184,76 -121.184,76

Γ.ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΙΙ.Διαφορζσ αναπροςαρμογισ-επιχ.
ΙΙ.Ενςϊματεσ ακιν/ςεισ 3.Δωρεζσ παγίων 14,60 14,60

3.Κτίρια-τεχν.ζργα 11.904,00 476,16 11.427,84 11.904,00 0,00 11.904,00 14,60 14,60
5.Μεταφορικά μζςα 32.773,12 32.773,10 0,02 32.773,12 32.773,10 0,02
6.Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 142.281,20 110.054,68 32.226,52 129.918,49 93.290,55 36.627,94 ΙV.Αποτελζςματα ςε νζο
φνολο ακιν/ςεων 186.958,32 143.303,94 43.654,38 174.595,61 126.063,65 48.531,96 Ζλλειμμα χριςεωσ εισ νζο -72.281,88 -51.902,72

Τπόλοιπο πλεονάςματοσ προθγ.χρθςεων 243.451,54 295.354,26
φνολο παγ.ενεργ/κοφ(ΓΙΙ) 43.654,38 48.531,96 171.169,66 243.451,54

φνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 49.999,50 122.281,38

Δ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ  ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 
ΙΙ.Απαιτιςεισ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ  ΚΙΝΔΤΝΟΤ & ΕΞΟΔΑ 

5.Χρεϊςτεσ διάφοροι 290,58 505,18 1.Προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προς/κοφ 82.174,49 73.078,78
290,58 505,18 82.174,49 73.078,78

IV.Διακζςιμα
3.Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 96.412,89 112.303,85 Γ.ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

96.412,89 112.303,85 ΙΙ.Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.
1.Προμθκευτζσ 0,00 4.101,01

φνολο κυκλ.ενεργ/κοφ(ΔΙΙ+ΔΙV) 96.703,47 112.809,03 5.Τποχρεϊςεισ απο φόρουσ & τζλθ 1.359,14 2.026,00

8.Πιςτωτζσ διαφοροι 20,70 29,03
1.379,84 6.156,04

φνολο υποχρεϊςεων (ΓΙΙ) 1.379,84 6.156,04

Ε. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ Δ. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ  ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 
1.Ζξοδα επομ.χριςεων 792,50 731,74 2.Ζξοδα χριςθσ δουλευμζνα 27.330,78 27.747,86
2.Ζςοδα χριςθσ ειςπρακτζα 19.734,21 67.191,28 φνολο μεταβατικϊν λογ/ςμϊν Πακθτικοφ 27.330,78 27.747,86

φνολο μεταβατικϊν λογαριαςμϊν Ενεργθτικοφ 20.526,71 67.923,02

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Δ+Ε) 160.884,61 229.264,06 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Δ) 160.884,61 229.264,06

τρζχουςα χρήςη 2020 προηγοφμενη χρήςη 2019
Ι.Αποτελζςματα εκμετ/ςησ Κακαρά αποτελζςματα χριςθσ -72.049,19 -51.573,73

1.Ζςοδα από  πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν 0,00 42.969,00 80.737,50 (+)ι(-) Τπόλ.αποτ.προθγ.χριςεων 243.451,54 295.354,26
3.Σακτικζσ επιχορθγιςεισ από κρατικό προχπολογιςμό 550.000,00 0,00 φνολο 171.402,35 243.780,53

Μείον : Κόςτοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 568.997,93 614.003,10 Μείον
Μικτά αποτ/τα (πλεόναςμα ι ζλλειμμα) εκμεταλλεφςεωσ 23.971,07 -533.265,60 1.Φόροσ ειςοδιματοσ -232,69 -328,99

Πλζον : Άλλα ζςοδα εκμ/ςθσ 279.684,10 899.699,01 Πλεόναςμα ςε νζο ι Ζλλειμμα ςε νζο 171.169,66 243.451,54

303.655,17 366.433,41
Μείον 1.Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 375.331,69 401.256,13

375.331,69 401.256,13
Μερικά αποτ.εκμ/ςθσ(ηθμιζσ) -71.676,52 -34.822,72

Πλζον
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΟ
4.Πιςτωτ.τόκοι & ςυναφι ζςοδα 969,56 1.370,78

969,56 1.370,78
Μείον

3.Χρεωςτ.τόκοι & ςυναφι ζξοδα 109,68 109,68 859,88 187,83 187,83 1.182,95          ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ  ΣΤΛΙΑΝΟ                  

Ολικά αποτ/τα (κζρδθ ι ηθμιζσ) εκμ/ςθσ -70.816,64 -33.639,77 ΑΙ 569279

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ζκτακτα αποτελζςματα

3.Ζςοδα προθγ.χριςεων 388,47 0,00

388,47 0,00
Μείον

1.Ζκτακτα & ανόργ.ζξοδα  31,02 0,00
3.Ζξοδα προθγ.χριςεων 1.590,00 0,00
4.Προβλζψεισ γιά εκτ.κινδφνουσ 0,00 1.621,02 -1.232,55 17.933,96 17.933,96 -17.933,96
Οργανικά & ζκτακτα αποτ/τα (ηθμιζσ) -72.049,19 -51.573,73

Μείον
φνολο αποςβ.πάγιων ςτοιχείων 17.240,29 18.303,20
Μείον :οι από αυτζσ ενςωμα.ςτο λειτ.κόςτοσ 17.240,29 0,00 18.303,20 0,00

-72.049,19 -51.573,73

Αθήνα,  21 Δεκεμβρίοσ 2021

ΧΡΤΟΤΛΑ ΒΛΑΧΑΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

       ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΑΒΟΤΝΙΔΗ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2020 - 10η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ  (1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2020)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 31/12/2020 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

τρζχουςα χρήςη 2020 προηγοφμενη χρήςη 2019

ΡΑΦΗΝΑ,12.08.2021

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ο.Τ.        

ΕΤΓΕΝΙΑ ΚΑΠΡΙΓΙΑΝΝΗ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύοσ Crowe 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (ζλλειμμα) ΧΡΗΕΩ

Ζκθεςη Ανεξάρτητου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή

 Ευσταθιος Μπανίλας 

Ορκωτός Ελεγκτής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ  16451

Προσ την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνασ – Πικερμίου  
Ζκθεςη Ελζγχου επί των Οικονομικών  Καταςτάςεων
Γνώμη με επιφφλαξη 
Ζχουμε ελζγξει τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικι Μζριμνα και Προςχολικι Αγωγι» Διμου Ραφινασ- Πικερμίου  (ςτο εξισ «Οργανιςμόσ»), οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 
2020, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.
Κατά τθ γνϊμθ μασ,  εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ του κζματοσ που μνθμονεφεται  ςτθν παράγραφο τθσ ζκκεςισ μασ “Βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ”, οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ 
άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικι Μζριμνα και Προςχολικι Αγωγι» Διμου Ραφινασ- Πικερμίου  κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020, και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιςτικό χζδιο Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ" και του Ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει.  
Βάςη για γνώμη με επιφφλαξη 
Από τον ζλεγχό μασ προζκυψε ότι οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Οργανιςμοφ  δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ από 2015 ζωσ 2020. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν 
ζχουν καταςτεί οριςτικά. Ο Οργανιςμόσ  δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν 
ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ, δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται.
Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου (ΔΠΕ) όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Οι ευκφνεσ μασ, ςφμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτζρω ςτθν ενότθτα τθσ 
ζκκεςισ μασ “Ευκφνεσ ελεγκτι για τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων”. Είμαςτε ανεξάρτθτοι από τθν Επιχείρθςθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διοριςμοφ μασ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Δεοντολογίασ για Επαγγελματίεσ Ελεγκτζσ του 
υμβουλίου Διεκνϊν Προτφπων Δεοντολογίασ Ελεγκτϊν, όπωσ αυτόσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τισ απαιτιςεισ δεοντολογίασ που ςχετίηονται με τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν Ελλάδα και ζχουμε 
εκπλθρϊςει τισ δεοντολογικζσ μασ υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και του προαναφερόμενου Κϊδικα Δεοντολογίασ. Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε αποκτιςει είναι επαρκι και 
κατάλλθλα να παρζχουν βάςθ για τθ γνϊμθ μασ.
Άλλο  Θζμα
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Οργανιςμοφ  για τθν προθγοφμενθ χριςθ που ζλθξε τθν 31/12/2019  ελζγχκθκαν από άλλθ ελεγκτικι εταιρεία. Για τθν εν λόγω χριςθ ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ εξζδωςε τθν από 24.08.2020 ζκκεςθ 
ελζγχου με ςφμφωνθ γνϊμθ με κζματα  ζμφαςθσ. 
Ευθφνεσ τησ διοίκηςησ επί των οικονομικών καταςτάςεων
Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιςτικό χζδιο Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ", όπωσ και 
για εκείνεσ τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε 
λάκοσ.
Κατά τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά τθσ, γνωςτοποιϊντασ όπου ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ, τα κζματα που 
ςχετίηονται με τθ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα και τθ χριςθ τθσ λογιςτικισ αρχισ τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ, εκτόσ και εάν θ διοίκθςθ είτε προτίκεται να ρευςτοποιιςει τθν Επιχείρθςθ ι να διακόψει τθ δραςτθριότθτά τθσ ι 
δεν ζχει άλλθ ρεαλιςτικι εναλλακτικι επιλογι από το να προβεί ς ’αυτζσ τισ ενζργειεσ.
Ευθφνεσ ελεγκτή για τον ζλεγχο των οικονομικών καταςτάςεων
Οι ςτόχοι μασ είναι να αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για το κατά πόςο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτο ςφνολο τουσ, είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ και να εκδϊςουμε ζκκεςθ 
ελεγκτι, θ οποία περιλαμβάνει τθ γνϊμθ μασ. Η εφλογθ διαςφάλιςθ ςυνιςτά διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου, αλλά δεν είναι εγγφθςθ ότι ο ζλεγχοσ που διενεργείται ςφμφωνα με τα ΔΠΕ, όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία, κα εντοπίηει πάντα ζνα ουςιϊδεσ ςφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. φάλματα δφναται να προκφψουν από απάτθ ι από λάκοσ και κεωροφνται ουςιϊδθ όταν, μεμονωμζνα ι ακροιςτικά, κα μποροφςε εφλογα να αναμζνεται ότι 
κα επθρζαηαν τισ οικονομικζσ αποφάςεισ των χρθςτϊν, που λαμβάνονται με βάςθ αυτζσ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
Ωσ κακικον του ελζγχου, ςφμφωνα με τα ΔΠΕ όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία, αςκοφμε επαγγελματικι κρίςθ και διατθροφμε επαγγελματικό ςκεπτικιςμό κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ελζγχου. Επίςθσ:
Εντοπίηουμε και αξιολογοφμε τουσ κινδφνουσ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ, ςχεδιάηοντασ και διενεργϊντασ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που ανταποκρίνονται ςτουσ 
κινδφνουσ αυτοφσ και αποκτοφμε ελεγκτικά τεκμιρια που είναι επαρκι και κατάλλθλα για να παρζχουν βάςθ για τθ γνϊμθ μασ. Ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ που οφείλεται ςε απάτθ είναι υψθλότεροσ από αυτόν 
που οφείλεται ςε λάκοσ, κακϊσ θ απάτθ μπορεί να εμπεριζχει ςυμπαιγνία, πλαςτογραφία, εςκεμμζνεσ παραλείψεισ, ψευδείσ διαβεβαιϊςεισ ι παράκαμψθ των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου.

Προσ την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνασ – Πικερμίου  
Ζκθεςη Ελζγχου επί των Οικονομικών  Καταςτάςεων
Γνώμη με επιφφλαξη 
Ζχουμε ελζγξει τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικι Μζριμνα και Προςχολικι Αγωγι» Διμου Ραφινασ- Πικερμίου  (ςτο εξισ «Οργανιςμόσ»), οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2020, 
τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.
Κατά τθ γνϊμθ μασ,  εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ του κζματοσ που μνθμονεφεται  ςτθν παράγραφο τθσ ζκκεςισ μασ “Βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ”, οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, 
τθν οικονομικι κζςθ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικι Μζριμνα και Προςχολικι Αγωγι» Διμου Ραφινασ- Πικερμίου  κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020, και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιςτικό χζδιο Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ" και του Ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει.  
Βάςη για γνώμη με επιφφλαξη 
Από τον ζλεγχό μασ προζκυψε ότι οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Οργανιςμοφ  δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ από 2015 ζωσ 2020. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν 
καταςτεί οριςτικά. Ο Οργανιςμόσ  δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν 
ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ, δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται.
Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου (ΔΠΕ) όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Οι ευκφνεσ μασ, ςφμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτζρω ςτθν ενότθτα τθσ ζκκεςισ 
μασ “Ευκφνεσ ελεγκτι για τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων”. Είμαςτε ανεξάρτθτοι από τθν Επιχείρθςθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διοριςμοφ μασ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Δεοντολογίασ για Επαγγελματίεσ Ελεγκτζσ του υμβουλίου 
Διεκνϊν Προτφπων Δεοντολογίασ Ελεγκτϊν, όπωσ αυτόσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τισ απαιτιςεισ δεοντολογίασ που ςχετίηονται με τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν Ελλάδα και ζχουμε εκπλθρϊςει τισ 
δεοντολογικζσ μασ υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και του προαναφερόμενου Κϊδικα Δεοντολογίασ. Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε αποκτιςει είναι επαρκι και κατάλλθλα να 
παρζχουν βάςθ για τθ γνϊμθ μασ.
Άλλο  Θζμα
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Οργανιςμοφ  για τθν προθγοφμενθ χριςθ που ζλθξε τθν 31/12/2019  ελζγχκθκαν από άλλθ ελεγκτικι εταιρεία. Για τθν εν λόγω χριςθ ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ εξζδωςε τθν από 24.08.2020 ζκκεςθ 
ελζγχου με ςφμφωνθ γνϊμθ με κζματα  ζμφαςθσ. 
Ευθφνεσ τησ διοίκηςησ επί των οικονομικών καταςτάςεων
Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιςτικό χζδιο Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ", όπωσ και για 
εκείνεσ τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Κατά τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά τθσ, γνωςτοποιϊντασ όπου ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ, τα κζματα που 
ςχετίηονται με τθ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα και τθ χριςθ τθσ λογιςτικισ αρχισ τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ, εκτόσ και εάν θ διοίκθςθ είτε προτίκεται να ρευςτοποιιςει τθν Επιχείρθςθ ι να διακόψει τθ δραςτθριότθτά τθσ ι δεν 
ζχει άλλθ ρεαλιςτικι εναλλακτικι επιλογι από το να προβεί ς ’αυτζσ τισ ενζργειεσ.
Ευθφνεσ ελεγκτή για τον ζλεγχο των οικονομικών καταςτάςεων
Οι ςτόχοι μασ είναι να αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για το κατά πόςο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτο ςφνολο τουσ, είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ και να εκδϊςουμε ζκκεςθ 
ελεγκτι, θ οποία περιλαμβάνει τθ γνϊμθ μασ. Η εφλογθ διαςφάλιςθ ςυνιςτά διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου, αλλά δεν είναι εγγφθςθ ότι ο ζλεγχοσ που διενεργείται ςφμφωνα με τα ΔΠΕ, όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία, κα εντοπίηει πάντα ζνα ουςιϊδεσ ςφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. φάλματα δφναται να προκφψουν από απάτθ ι από λάκοσ και κεωροφνται ουςιϊδθ όταν, μεμονωμζνα ι ακροιςτικά, κα μποροφςε εφλογα να αναμζνεται ότι κα 
επθρζαηαν τισ οικονομικζσ αποφάςεισ των χρθςτϊν, που λαμβάνονται με βάςθ αυτζσ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
Ωσ κακικον του ελζγχου, ςφμφωνα με τα ΔΠΕ όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία, αςκοφμε επαγγελματικι κρίςθ και διατθροφμε επαγγελματικό ςκεπτικιςμό κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ελζγχου. Επίςθσ:
Εντοπίηουμε και αξιολογοφμε τουσ κινδφνουσ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ, ςχεδιάηοντασ και διενεργϊντασ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που ανταποκρίνονται ςτουσ κινδφνουσ 
αυτοφσ και αποκτοφμε ελεγκτικά τεκμιρια που είναι επαρκι και κατάλλθλα για να παρζχουν βάςθ για τθ γνϊμθ μασ. Ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ που οφείλεται ςε απάτθ είναι υψθλότεροσ από αυτόν που οφείλεται 
ςε λάκοσ, κακϊσ θ απάτθ μπορεί να εμπεριζχει ςυμπαιγνία, πλαςτογραφία, εςκεμμζνεσ παραλείψεισ, ψευδείσ διαβεβαιϊςεισ ι παράκαμψθ των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου.
Κατανοοφμε τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου που ςχετίηονται με τον ζλεγχο, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθ διατφπωςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Επιχείρθςθσ.


