
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ Πνζά θιεηόκελεο Πνζά πξνεγνύκελεο

Αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο Αλαπόζβ.αμία Αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο Αλαπόζβ.αμία Υξήζεωο 2021 Υξήζεωο 2020

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Α.  ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

ΗΗ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Ι.  Κεθάιαην 15.114.614,58 14.410.139,89

1. Γήπεδα - Οηθόπεδα 13.557.500,96 0,00 13.557.500,96 13.557.500,96 0,00 13.557.500,96 15.114.614,58 14.410.139,89

1α. Πιαηείεο-Πάξθα -Παηδόηνπνη θνηλήο ρξήζεσο
9.568.152,30

8.154.141,84 1.414.010,46 9.129.682,04 7.845.265,73 1.284.416,31

ΗΗ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο θαη επηρνξεγήζεηο επελδύζεωλ - 

δωξεέο παγίωλ

1β. Οδνί-Οδνζηξώκαηα θνηλήο ρξήζεσο 15.607.789,07 15.303.701,21 304.087,86 15.607.789,07 15.135.191,35 472.597,72 1. Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο  ηίηισλ 1.486.929,83 1.471.430,34

1γ. Πεδνδξόκηα θνηλήο ρξήζεσο 5.940.224,75 5.726.506,73 213.718,02 5.940.224,75 5.615.166,68 325.058,07 3  Γσξεέο παγίσλ 174.156,54 174.156,54

3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 21.609.100,60 12.991.621,04 8.617.479,56 21.237.837,50 12.359.570,23 8.878.267,27 4.  Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 24.086.030,46 22.727.165,10

3α. Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο 1.117.903,49 1.117.903,36 0,13 1.117.903,49 1.117.903,36 0,13 25.747.116,83 24.372.751,98

3β. Δγθαηαζηάζεηο Ηιεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεσο 5.190.946,17 505.495,52 4.685.450,65 478.270,37 396.656,41 81.613,96 IV. Απνηειέζκαηα εηο λέν

3γ. Λνηπέο  κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο 12.989.020,72 9.801.848,48 3.187.172,24 9.809.447,91 9.635.056,31 174.391,60 Τπόινηπν πιενλάζκαηνο – ειιείκκαηνο ρξήζεσο εηο λέν 715.271,59 166.247,57

3δ. Κηίξηα ηξίησλ ζε ρξήζε 898.024,79 387.910,66 510.114,13 898.024,79 351.989,66 546.035,13 Τπόινηπν πιενλαζκάησλ ειιεηκκάησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 2.593.475,66 2.427.228,09

4. Μεραλήκαηα-Σερληθέο εγθαη. θαη ινηπόο κεραλνι.εμνπι. 621.405,90 579.759,00 41.646,90 613.645,38 572.946,06 40.699,32 3.308.747,25 2.593.475,66

5. Μεηαθνξηθά κέζα 3.688.205,36 3.249.243,61 438.961,75 3.688.205,36 3.165.075,05 523.130,31 ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (ΑΗ+ΑΗΗ+ΑΗΗΗ+ΑIV) 44.170.478,66 41.376.367,53

6. Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 4.204.871,34 3.277.893,67 926.977,67 3.981.741,17 3.123.851,33 857.889,84 Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 15.075.861,08 0,00 15.075.861,08 17.536.859,70 0,00 17.536.859,70

1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ 

ππεξεζία 1.466.320,26 1.536.889,64

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεωλ (ΓΗΗ) 110.069.006,53 61.096.025,12 48.972.981,41 103.597.132,49 59.318.672,17 44.278.460,32 1.466.320,26 1.536.889,64

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
ΗΗΗ.Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο θαη Άιιεο καθξνπξόζεζκεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Απαηηήζεηο Η. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

1.Τίτλοι πάγιασ επζνδυςησ 1.300.000,00 1.300.000,00 2. Γάλεηα ηξαπεδώλ 11.593.924,29 7.399.407,40

Πλζον: Προβλζψεισ  αποτίμηςησ 332.510,41 1.632.510,41 317.010,92 1.617.010,92 11.593.924,29 7.399.407,40

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 50.605.491,82 45.895.471,24 ΗΗ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1. Πξνκεζεπηέο 798.086,79 2.398.490,23

Η Απνζέκαηα 5.  Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 106.415,66 79.403,31

4.Πρϊτεσ και βοηθητικζσ φλεσ.  Αναλϊςιμα υλικά.  Ανταλλακτικά και Είδη 

ςυςκευαςίασ 0,00 0,00 6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
111.839,14

95.639,21

0,00 0,00 7.  Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ηελ επόκελε ρξήζε 676.590,16 246.065,00

ΗΗ. Απαηηήζεηο 8. Πηζησηέο δηάθνξνη 540.478,89 504.601,17

1.   Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 2.748.583,63 2.676.907,45 2.233.410,64 3.324.198,92

1α. Απαηηήζεηο από εηζθνξέο πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ 634.484,00 630.030,27 ύλνιν ππνρξεώζεωλ (ΓΗ+ΓΗΗ) 13.827.334,93 10.723.606,32

4.  Δπηζθαιείο-επίδηθεο απαηηήζεηο 7.818.413,27 7.449.795,87

Μείνλ: πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 5.402.529,82 2.415.883,45 5.402.529,82 2.047.266,05

5. Υξεώζηεο δηάθνξνη 3.634,00 3.634,00

5.802.585,08 5.357.837,77

ΗV. Γηαζέζηκα

1. Σακείν 3.703,60 3.614,15

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 5.371.821,89 4.856.920,60

5.375.525,49 4.860.534,75

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓIV) 11.178.110,57 10.218.372,52

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

1.Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 184.165,42 460.603,85 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 435.165,33 289.468,68

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 775.406,79 792.181,36 3. Λοιποί  μεταβατικοί  λογα/ςμοι 2.843.875,42 3.440.296,80

959.572,21 1.252.785,21 3α. Έςοδα ειςπρακτζα Σχεδίου Πόλεωσ 0,00 0,00

3.279.040,75 3.729.765,48

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Γ+Γ+Δ) 62.743.174,60 57.366.628,97 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 62.743.174,60 57.366.628,97

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ

2. Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ ινγηζηηθνύ 115.474.622,49 116.220.797,92 2.Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί Γεκνζίνπ ινγηζηηθνύ 115.474.622,49 116.220.797,92

Πνζά θιεηόκελεο Πνζά πξνεγνύκελεο

Η.Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο Υξήζεωο 2021 Υξήζεωο 2020

1.  Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 6.398.749,58 5.980.163,05 Καζαξό απνηέιεζκα ρξήζεσο (πιεόλαζκα (+) ή έιιεηκκα   (-) ρξήζεσο 715.271,59 166.247,57

2.  Έζνδα από θόξνπο-εηζθνξέο-πξόζηηκα-πξνζαπμήζεηο 1.481.785,99 1.038.325,26 Πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 2.593.475,66 2.427.228,09

3.  Σαθηηθέο επηρνξεγήζεηο από Κξαηηθό Πξνππνινγηζκό 8.565.029,35 7.901.628,62 Πιεόλαζκα εηο λένλ 3.308.747,25 2.593.475,66

16.445.564,92 14.920.116,93

Μείνλ: Κόςτοσ αγαθϊν και υπηρεςιϊν 14.777.398,49 13.774.035,24

Μηθηά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεωο 1.668.166,43 1.146.081,69

Πιένλ: Αλλα ζςοδα 4.501.033,40 3.024.993,93

ύλνιν 6.169.199,83 4.171.075,62

Μείνλ:  1. Έξοδα διοικητικήσ λειτουργίασ 6.035.838,82 5.626.014,39

3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 40.262,19 6.076.101,01 73.454,25 5.699.468,64

Μεξηθά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα- πιεόλαζκα)  εθκεηαιιεύζεωο 93.098,82 -1.528.393,02

Μείνλ:

4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 4.972,35 4.972,35 27.534,30 27.534,30

Πιένλ:

    3. Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφή ζξοδα 330.051,04 330.051,04 325.078,69 340.392,51 340.392,51 312.858,21

Οιηθά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα- πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεωο -231.979,87 -1.841.251,23

Μείνλ: Έθηαθηα απνηειέζκαηα

1. Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 1.034.068,38 1.136.881,36

3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 471.587,84 695.222,86

4. Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 96.545,09 294.936,96

1.602.201,31 2.127.041,18

Πιένλ

1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 102.959,72 70.298,59

3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 551.990,13 49.243,79

4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο 0,00 654.949,85 947.251,46 0,00 119.542,38 2.007.498,80

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (πιενλάζκαηα - ειιείκκαηα) 715.271,59 166.247,57

Σφνολο αποςβζςεων παγίων ςτοιχείων μη ενςωματωμζνων ςτο λειτουργικό 

κόςτοσ 1.777.352,95 1.707.089,09

Μείνλ: Οι από αυτζσ ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ 1.777.352,95 0,00 1.707.089,09 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ( πιεόλαζκα (+) ή έιιεηκκα (-)) ΥΡΖΔΧ 715.271,59 166.247,57

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΔΧΡΓΗΟ-ΣΑΤΡΟ ΣΗΡΜΠΑ ΔΛΔΝΖ ΚΑΛΣΑ ΗΜΗΧΝΑ ΣΗΟΜΠΑΝΟΤ

Α.Γ.Σ. ΑΗ 136463                       Α.Γ.Σ. Σ 061075 Α.Γ.Σ. ΑΔ 002872 Αρ.Αδ. ΟΕΕ Α΄ΤΑΞΗΣ 48686

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΗ ΛΟΓΗΣΔ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜAΣΧΝ ΥΡΖΔΧ

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2021 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2021)

                       Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2021                    Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2020

Άγηνη Αλάξγπξνη, 15 Ννεκβξίνπ 2022

ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΠΔΚΗΝΖ 

Αζήλα, 09 Γεθεκβξίνπ 2022

Δπζύκηνο Π. Σδώξηδεο

Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Α.Μ. ΟΔΛ 42261

ΟΛ Α.Δ.

Μέινο Γηθηύνπ Crowe Global

Φωθ. Νέγξε 3, 112 57 Αζήλα

Α.Μ. ΟΔΛ 125

Αρ.Αδ. ΟΕΕ Α΄ΤΑΞΗΣ 12674

Έθζεζε Διέγρνπ επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Γλώκε κε επηθύιαμε 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό  ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2021, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. Καηά ηε 

γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε”, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021, θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999 "Κιαδηθό Λνγηζηηθό ρέδην Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο".  

Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε 

Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο:

1. ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ Δλεξγεηηθνύ Γ-II-1 «Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ» θαη Γ-ΙΙ-4 «Δπηζθαιείο-Δπίδηθεο απαηηήζεηο» πεξηιακβάλνληαη θαζπζηεξεκέλεο απαηηήζεηο πνζνύ επξώ 2,5 εθ. πεξίπνπ από έζνδα ηνπ Γήκνπ πνπ είραλ βεβαησζεί ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε γηα 

ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζή ηνπο, κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα. 

2.  Καηά ηνπ Γήκνπ έρνπλ αζθεζεί αγσγέο από ηξίηνπο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ππέξ ησλ ηξίησλ πνζνύ επξώ 1 εθ. πεξίπνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ηζόπνζε πξόβιεςε γηα ηελ θάιπςε απηήο ηεο δεκίαο, κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα.

3. Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ γηα ηηο ρξήζεηο από 2014 κέρξη 2021 δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ο Γήκνο Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ 

θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρό καο δελ θαηέζηε εθηθηό λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη 

λα ζρεκαηηζηεί.

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελόηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ην Γήκν, 

θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ καο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη 

έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε.

Έκθαζε Θέκαηνο

Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη θαηά ηνπ Γήκνπ έρνπλ αζθεζεί αγσγέο από ηξίηνπο, πξνκεζεπηέο, εξγαδόκελνπο θαη δηθαηνύρνπο απνδεκηώζεσλ απαιινηξηώζεσο ξπκνηνκήζεσλ, δηεθδηθώληαο απνδεκηώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 786 ρηι. πεξίπνπ. Η ηειηθή έθβαζε ησλ αγσγώλ απηώλ δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ 

ζηάδην θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρεη ζρεκαηηζηεί νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο αγσγέο απηέο. ηε γλώκε καο δε δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό.

Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999 "Κιαδηθό Λνγηζηηθό ρέδην Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο", όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ Γήκνπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, 

ηα εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ νληόηεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο.

Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ

Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, 

αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα 

αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:

• Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε 

γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.

• Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηε δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηνπ Γήκνπ.

• Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε. 

• Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε.

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.

Έθζεζε επί άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεωλ

Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2021. Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ην Γήκν ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ θαη 

ην πεξηβάιινλ ηνπ, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο „Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε‟.

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ

ΓΖΜΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ

ΗΟΛΟΓΗΜΟ  ΣΖ  31εο  ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ  2021

11ε ΥΡΖΖ (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2021)

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2021 Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2020

εκείωζε :  Σε ρξήζε 2021 ην θεθάιαην ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ απμήζεθε θαηά πνζό € 704.474,69 €, ιόγσ θεθαιαηνπνίεζεο ιεθζείζαο επηρνξήγεζεο γηα εμόθιεζε δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ πνπ είραλ θαηαζηεί ηειεζίδηθεο.


