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ΘΕΜΑ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς.

Στο Δημαρχείο της Κηφισιάς σήμερα 02/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ.
και μετά από την με αρ. πρωτ. 42424 πρόσκληση της Αντιπροέδρου κας Κασιμάτη
Γεωργίας (Ζέτης) που επιδόθηκε νόμιμα στις 29/10/2021, έλαβε χώρα μέσω
τηλεδιάσκεψης (με την χρήση της εφαρμογής Cisco Webex), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν. 4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από
30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)
20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, η συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 331/2019 απόφαση της
ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπ’ αριθμ. 802/2020
849/2021 αποφάσεις Δημάρχου, αποτελείται από τα εξής τακτικά μέλη –
Δημοτικούς Συμβούλους :
1. Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη)
2. Καυγαλάκης Μιχάλης
3. Παπαδημητρίου Βασιλική – Αμαλία (Λίλα)
4. Κόκκαλης Νικήτας
5. Λιανός Δημήτρης
6. Διονυσιώτης Ιωάννης
7. Λαμπρινός Λογοθέτης
8. Μαρκεσίνης Εμμανουήλ
και τα εξής αναπληρωματικά μέλη – Δημοτικούς Συμβούλους :
1. Παντελεάκης Ιωάννης
2. Κουρέπης Αχιλλέας
3. Καραγιαννάκης Βασίλειος
4. Κατσίμπας Γεώργιος
5. Βάρσος Βασίλειος
6. Λαχανάς Χρήστος
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Οι παρόντες κατά την εκφώνηση του καταλόγου που συμμετείχαν στην συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης είναι η Αντιπρόεδρος κ. Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη) και οι Δ.Σ.
κ.κ. Καυγαλάκης Μιχάλης, Παπαδημητρίου Βασιλική – Αμαλία (Λίλα), Κόκκαλης
Νικήτας, Λιανός Δημήτρης, Λαμπρινός Λογοθέτης, Μαρκεσίνης Εμμανουήλ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.
3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018,
καθώς επί συνόλου μελών – εννέα (9) - συμμετείχαν επτά (7).
\
Η Αντιπρόεδρος εισηγείται το 6ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από τις
διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019)
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-082019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019)
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
5. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
(ΦΕΚ 197Α/12-10-2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν.
4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α΄17-04-2021).
6. Την υπ΄ αριθ. 2/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου
Κηφισιάς», που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού του Νομικού Προσώπου
οικονομικού έτους 2019 και αναφέρει επί λέξει τα εξής:
«Βάσει των διατάξεων του αρ. 163 του Ν. 3463/06 ο ταμίας υποβάλλει μέχρι το
τέλος Μαΐου διαμέσου του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό
της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Μέσα σε δύο μήνες αφότου
παραλάβει τα στοιχεία η οικονομική επιτροπή τα προελέγχει και το αργότερο
πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό. Εντός
δύο μηνός αφότου παρέλαβε τον απολογισμό και την έκθεση της Οικονομικής
Επιτροπής το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει για την έγκριση του
απολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν.
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Ο ταμειακός απολογισμός της διαχείρισης, υποβάλλεται από εκείνον που
ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ο λογαριασμός
υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα από τις τυχόν μεταβολές που έχουν γίνει ως
προς τα πρόσωπα που ενεργούν την Ταμειακή Υπηρεσία.
Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο
δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον
ορκωτό ελεγκτή λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου
του
έτους
αυτού.
Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα
διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις
αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών
προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής
λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο
Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες
αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων.
Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές
ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων
του
ισολογισμού
ή
των
αποτελεσμάτων
χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής
υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα
όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις
αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από
τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό
Γραμματέα
της
οικείας
Περιφέρειας.
Το Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον
απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση
της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του
απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του
σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία
παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική
συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο
αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη
απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη
πρόσκλησή
του
στην
ειδική
συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή
λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε,
έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή που δεν προσήλθε,
από
επόμενο
έλεγχο
στο
Δήμο.

-3-

ΑΔΑ: ΩΓΕ5ΩΕΜ-Ξ0Η

Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που
ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α'), όπως ισχύει,
υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα
αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η
προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό
Γραμματέα
της
Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του
άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος
γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε
μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των
αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή
λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε
μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια
δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο
Δήμος.
Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς
δημοσίευση
στοιχεία
του
απολογισμού.
Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του
κλαδικού λογιστικού σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους
οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και
υποχρεώσεις
τους.
Με
το
προεδρικό
διάταγμα
της
παρ.
2του άρθρου 175, καθορίζονται τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης αυτής.
Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό,
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν προαιρετικά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και
Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α') δεν
υποχρεούνται στη σύνταξη της οικονομικής κατάστασης της παρούσας
παραγράφου.
Εισηγούμαι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2019, οι
οποίες αποτελούνται από:
1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2019
2. Ισολογισμός 2019
3. Αναλυτική Έκθεση Ανθοκομική 2019.
4. Προσάρτημα 2019.
Συνημμένα βρίσκονται όλα τα σχετικά έγγραφα»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά
από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ήτοι τον Ισολογισμό οικ. έτους 2019, o οποίος εμφανίζει
συγκεντρωτικά τα εξής στοιχεία:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999).

1. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 1, Π.Δ. 315/1999. Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και
προβλέψεων, καθώς και συναλλαγματικών διαφορών:
α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεων - προσθηκών,
μείον αξίας αποσβέσεων.
β) Πίνακας διαφορών αναπροσαρμογής: Αναπροσαρμογές δεν έγιναν.
.
2. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 2, Π.Δ. 315/1999: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
3. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3, Π.Δ. 315/1999.Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο
λ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης:
ΚΑ
12
14
16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μηχανήματα – τεχν. Εγκ. – λοιπός μηχ/κος εξοπλ.
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΠΟΣΟ
477,06 €
1.610,54 €
1.539,96 €
3.627,56 €

4. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 4, Π.Δ. 315/1999. Πρόσθετες αποσβέσεις:
Δεν έγιναν.
5.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 5, Π.Δ. 315/1999. Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού:
Δεν υπάρχουν.

6.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 6, Π.Δ. 315/1999. Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών
στοιχείων στη τελευταία τιμή της αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού:
Δεν υπάρχουν

7.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 7, Π.Δ. 315/1999. Συναλλαγματικές διαφορές από τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε
ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους:
Δεν υπάρχουν.

8.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. Κατεχόμενοι τίτλοι πάγιας επένδυσης και χρεογράφων:
Δεν υπάρχουν.

9.

Παρ. 4.1.501 περίπτ. 9, Π.Δ. 315/1999. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις (από την
ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού) και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες:
Δεν υπάρχουν.

10. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 10, Π.Δ. 315/1999. Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό και η
παράθεσή τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης:
Δεν υπάρχουν.
11. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 11, Π.Δ. 315/1999. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού:
Α) Μέσος όρος προσωπικού
Β) Κατηγορίες προσωπικού
Αορίστου

55
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Ορισμένου χρόνου
Γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού
Γ1. Αποδοχές μόνιμου προσωπικού
Γ2. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού
Γ3. Εργοδοτικές εισφορές
Γ4. Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού
Γ5.

47
224.140,86 €
110.416,40 €
67.083,10 €
46.499,98 €
178,50 €
-37,12 €

12. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 12 315/1999. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις
αρχές αποτίμησης:
Δεν υπάρχουν αποκλίσεις.
13. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 13, Π.Δ. 315/1999. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης καθώς και οι δημιουργημένες
υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων :
Έξοδα παράστασης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 173 Δ.Κ.Κ.)
ΣΥΝΟΛΟ

6.469,87 €
6.469,87 €

14. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 14, Π.Δ. 315/1999. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης και οφείλονται
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, καθώς και υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγύησης:
Δεν υπάρχουν.
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15. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 15, Π.Δ. 315/1999. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του Δήμου:
Δεν υπάρχουν.
16. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 16, Π.Δ. 315/1999. Μεταβολές παγίων στοιχείων από τη προηγούμενη χρήση ανά πρωτοβάθμιο:

Περιγραφή

12

Μηχανήματα

14

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλ.
Σύνολο

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
31/12/2018

ΑΓΟΡΕΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
2019

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ
ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ
31/12/2019

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ
31/12/2018

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
31/12/2019

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ

41.395,98

322,58

41.718,56

41.240,59

477,06

41.717,65

0,91

34.322,35

1.339,11

35.661,46

31.784,86

1.610,54

33.395,40

2.266,06

75.718,33

1.661,69

77.380,02

73.025,45

2.087,60

75.113,05

2.266,97
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17. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 17 , Π.Δ. 315/1999. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα
έξοδα και έσοδα, για τα έσοδα και έξοδα προηγουμένων χρήσεων καθώς και των λογαριασμών 36.01 «έσοδα
χρήσης εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσης πληρωτέα»:
Μεταβατικοί λογαριασμοί
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα (έσοδα από τόκους καταθέσεων
Δεκεμβρίου 2019)
Έξοδα χρήσης πληρωτέα (ΟΤΕ, Έξοδα παράστασης
Δημάρχου και φόρος τόκων )

2.594,63
811,79

18. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 18, Π.Δ. 315/1999. Οικονομικές δεσμεύσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις,
εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις και
πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:
Δεν υπάρχουν.
19. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 19, Π.Δ. 315/1999. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, τόκοι δανείων
κατασκευαστικής περιόδου και έξοδα ερευνών και αναπτύξεως.:
Περιγραφή
16 Ασώματες
ακινητ/σεις
και
έξοδα
πολυετούς
αποσβέσεως

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
31/12/2018

5.425,34

ΑΓΟΡΕΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
2019

920,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ
31/12/2019

6.345,34

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΕΩΣ
31/12/2018

2.686,95

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
2019

1.539,96

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2019

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ

4.226,91

2.118,43

20. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 20, Π.Δ. 315/1999. Ανάλυση λοιπών προβλέψεων:
Δεν έγιναν.
21. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 21, Π.Δ. 315/1999. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού:
Δεν έγινε.
22. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 22, Π.Δ. 315/1999. Συμπτύξεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμούς/καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων:
Δεν έγιναν.
23. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 23, Π.Δ. 315/1999. Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενων
χρήσεων:
Η σύγκριση είναι απόλυτη.
24. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 24, Π.Δ. 315/1999. Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις:
Δεν υπάρχουν.
25. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 25, Π.Δ. 315/1999. Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:
α)Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λπ.
Δεν χρειάστηκε να γίνει.
β)Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου:
Δεν έγιναν.
γ) Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των δημοτών και των τρίτων.
γ1) Υπολογισμός αποσβέσεων
Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/13 όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.4223/13 άρθρο 11 παρ.10 και των διατάξεων της παρ. 1.1.108 του ΠΔ 315/99 ως πρoς τα πάγια κοινής χρήσης.
γ2) Μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Διαχωρίστηκαν με κριτήριο το 1 έτος από 31.12.2019, δηλαδή βραχυπρόθεσμες εκείνες που έχουν
λήξει μέχρι 1 έτους και μακροπρόθεσμες, εκείνες που έχουν λήξει πάνω από ένα έτος (μετά την 31/12/2020),
σύμφωνα με τις διατάξεις του § 2.2.406 π.1 του Π.Δ. 315/1999.
26. Χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα του νομικού προσώπου 31/12/2019 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στην τράπεζα
EUROBANK ποσού 824.479,49 Ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι:
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Τράπεζα
EUROBANK
EUROBANK
Σύνολο

Αριθμός Λογαριασμού
0026.0026.94.0200862833
0026.0026.91.0201400623

Ποσό

734.881,41
89.598,08
824.479,49

Συμφωνία Ταμείου:
Η συμφωνία ανάμεσα στο χρηματικό υπόλοιπο (όπως αυτό προκύπτει από τα επίσημα βιβλία του νομικού
προσώπου) και στα χρηματικά διαθέσιμα που είχε το νομικό πρόσωπο στην τράπεζα κατά τις 31/12/2019 έχει ως
ακολούθως:
Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2019 (βάσει απολογισμού)
Σύνολο

824.479,49
824.479,49

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2018 (βάσει extrait τραπέζης)

824.479,49
0,00

Διαφορά Ελέγχου

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Το ανωτέρω Προσάρτημα, που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που
χορήγησα με ημερομηνία ………………….. 2020.
Μοσχάτο, …………………… 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δρόσος Δημήτριος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 3137 Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1264
AUDIT OPINION ΕΠΕ
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 043 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 175
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 79
18345 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΓΕ5ΩΕΜ-Ξ0Η

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 9η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης

Αξία κτήσης

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις
4.Μηχανήματα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακιν/σεων
Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

6.345,34
6.345,34

41.718,56
35.661,46
77.380,02

Ποσά κλειόμενης

Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσης
Αναπόσβεστη αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αποσβέσεις
4.226,91
2.118,43
5.425,34
2.686,95
2.738,39 Ι. Κεφάλαιο
4.226,91
2.118,43
5.425,34
2.686,95
2.738,39

Αποσβέσεις

41.717,65
33.395,40
75.113,05

0,91
2.266,06
2.266,97
2.266,97

41.395,98
34.322,35
75.718,33

41.240,59
31.784,86
73.025,45

155,39
2.537,49
2.692,88
2.692,88

ΙV.Αποτελέσματα σε νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγ.χρησεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
4.Υλικά επισκευής,αναλώσιμα,αντ/κά παγίων

1.273,08
1.273,08

ΙΙ.Απαιτήσεις
5.Χρεώστες διάφοροι

1.273,08
1.273,08 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
89.699,62
1.Προμηθευτές
5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη
89.699,62
8.Πιστωτές διαφοροι

144.207,96
144.207,96

IV.Διαθέσιμα
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

824.479,49
824.479,49

729.766,95
729.766,95

969.960,53

820.739,65

2.594,63
2.594,63

5.303,38
5.303,38

976.940,56

831.474,30

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα
Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2019

Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης
Μείον 1.Έξοδα διοικ.λειτ.
3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων
4.Κόστος υποαπασχόλησης
Μερικά αποτ.εκμ/σης
Πλέον
4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
τρέχουσα χρήση 2019

184.528,72
42.684,56

προηγούμενη χρήση 2018

101.375,55
505.000,00
281.344,22
325.031,33
9.100,00
334.131,33

126.773,15
15.593,96

227.213,28
106.918,05

94.058,97
505.000,00
262.122,65
336.936,32
7.800,00
344.736,32

(+)ή(-)

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης
Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων

Σύνολο

Μείον
1.Φόρος εισοδήματος
Πλεόνασμα σε νέο

6.725,95
6.725,95

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργ.έσοδα
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων
4.Έσοδα απο προβλ.προηγ.χρήσ.
Μείον

Μείον

1.Έκτακτα & ανόργ.έξοδα
4.Προβλέψεις γιά εκτ.κινδ.

6.725,95
113.644,00

51,25

9,20
0,00
0,00
9,20
0,00
0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)

0,00

Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων
3.627,56
Μείον :οι από αυτές ενσωμα.στο λειτ.κόστος
3.627,56
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

206.623,90
713.272,71
919.896,61
794.765,82

30.255,00
30.255,00

27.059,75
27.059,75

36.336,84
2.716,89
15,25
39.068,98

7.069,51
1.967,46
12,07
9.049,04

39.068,98

9.049,04

811,79
811,79

599,69
599,69

976.940,56

831.474,30

τρέχουσα χρήση
2019

113.653,20
919.896,61
1.033.549,81

προηγούμενη χρήση
2018

208.194,42
713.272,71
921.467,13
-1.570,52
919.896,61

5.415,59
5.415,59

Μείον
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης

112.038,97
919.896,61
1.031.935,58
906.804,79

ΚΗΦΙΣΙΑ 04/12/2020

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα

χρήσεως 2018
-125.130,79
-125.130,79

-1.614,23
1.031.935,58

142.367,11
202.369,21

Ποσά προηγούμενης

χρήσεως 2019
-125.130,79
-125.130,79

51,25

5.364,34
207.733,55

0,00
0,06
460,90
460,96

9,20
113.653,20

0,00
113.653,20

0,09
0,00

0,09

7.694,70
7.694,70

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΙ 569279

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
460,87
208.194,42
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
0,00
208.194,42

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» του Δήμου Κηφισιάς (η Επιχείρηση), 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, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» του Δήμου Κηφισιάς κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της
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 γνώμης
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 των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε
ανεξάρτητοι από την Επιχείρηση, 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 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 τη γνώμη
μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην «Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση
ελέγχου επί αυτών. Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες
πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει
ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
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. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Επιχείρηση ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή
από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
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 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 της Επιχείρησης.
•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.
•Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την
ικανότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε
τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Επιχείρηση να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
•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
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ» του Δήμου Κηφισιάς και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
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