
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης  Ποσά προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία χρήσης 2020 σε € χρήσης  2019 σε €

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.843.956,12 2.636.253,14 207.702,98 2.663.243,04 2.529.792,45 133.450,59 Ι. Κεφάλαιο 32.954.190,83 32.918.599,67

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις

1.Γήπεδα - Οικόπεδα 34.723.091,62 0,00 34.723.091,62 34.723.091,62 0,00 34.723.091,62    επενδύσεων-Δωρεές παγίων

1α.Πλατείες -Πάρκα-Παιδότοποι κοιν.χρήσεως 4.442.240,66 3.091.716,56 1.350.524,10 4.442.240,66 2.853.124,79 1.589.115,87 3.Δωρεές παγίων 2.575.183,62 2.567.676,87

1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 6.723.573,00 5.800.127,99 923.445,01 6.684.125,28 5.500.984,06 1.183.141,22 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 17.801.040,71 18.623.534,76

1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 3.876.585,69 3.781.161,97 95.423,72 3.876.585,69 3.743.018,73 133.566,96 20.376.224,33 21.191.211,63

2. Αγροί-δάση 1.818.231,80 0,00 1.818.231,80 1.818.231,80 0,00 1.818.231,80

3.Κτίρια & τεχνικά έργα 35.252.627,14 21.219.245,82 14.033.381,32 34.990.227,61 19.820.945,65 15.169.281,96 ΙV. Aποτελέσματα εις νέο   

3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 1.182.565,81 751.034,27 431.531,54 1.176.205,93 686.058,32 490.147,61 Υπόλοιπο πλεονάσματων εις νέο 6.795.048,50 5.150.153,43

3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 1.970.042,12 1.736.294,68 233.747,44 1.930.108,68 1.663.757,96 266.350,72

4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις

  & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 861.121,01 524.732,84 336.388,17 683.985,77 486.294,37 197.691,40 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 60.125.463,66 59.259.964,73

5.Μεταφορικά μέσα 4.229.826,42 3.507.828,37 721.998,05 4.390.755,79 3.473.043,04 917.712,75 (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.919.576,60 3.123.285,04 796.291,56 3.851.594,67 3.127.429,68 724.164,99

7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 685.023,93 0,00 685.023,93 201.933,46 0,00 201.933,46

99.684.505,80 43.535.427,54 56.149.078,26 98.769.086,96 41.354.656,60 57.414.430,36 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 99.684.505,80 43.535.427,54 56.149.078,26 98.769.086,96 41.354.656,60 57.414.430,36 2. Λοιπές προβλέψεις 3.629.532,20 3.606.917,85

ΙII. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες

     Xρηματοοικονομικές Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 2.332.472,32 2.332.472,32 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Μείον :Προβλέψεις για υποτίμηση 270.153,08 2.062.319,24 270.153,08 2.062.319,24 2. Δάνεια Τραπεζών 985.361,16 1.132.952,99

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 58.211.397,50  59.476.749,60 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 83.347,72

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 985.361,16 1.216.300,71

Ι. Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4. Αναλώσιμα υλικά, ανταλακτικά και είδη συσκευασίας 105.689,90 106.931,92 1. Προμηθευτές 633.396,10 603.190,02

ΙΙ. Απαιτήσεις  5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 59.371,27 39.991,62

1. Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών-φόρους-τέλη 4.422.077,07 3.937.368,75 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 376,88 668,67

Μείον :Προβλέψεις 2.720.968,09 1.701.108,98 2.559.106,65 1.378.262,10 7. Μακρ/σμες Υποχρεώσεις (δάνεια τραπεζών)

4. Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις & χρεώστες 0,00 32.997,52    πληρωτέες στην επόμενη χρήση 198.867,35 217.387,24

5. Χρεώστες διάφοροι 129.382,47 97.987,37 8. Πιστωτές διάφοροι 3.173,95 18.439,00

1.830.491,45 1.509.246,99 895.185,55 879.676,55

ΙV. Διαθέσιμα `

1. Ταμείο 6.945,39 8.301,10 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.880.546,71 2.095.977,26

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.293.191,30 3.498.236,67

4.300.136,69 3.506.537,77

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 6.236.318,04 5.122.716,68 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 640.000,00

2.'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.160.773,09 1.073.957,40 2.΄Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 180.649,04 204.014,43

1.160.773,09 1.073.957,40 180.649,04 844.014,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 65.816.191,61 65.806.874,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 65.816.191,61 65.806.874,27

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Προυπολογισμού 77.248.582,80 62.604.875,51 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Προυπολογισμού 77.248.582,80 62.604.875,51

Σημ. 1. Το κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε στη χρήση κατά το ποσό των 35.591,16€ που αφορά  επιχορήγηση που έλαβε ο δήμος από το ΥΠ.ΕΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5.459.679,87  5.552.337,63 χρήσης 2020 σε € χρήσης 2019 σε €

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 170.583,08 170.361,47 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσης 1.658.190,44 429.781,74

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προυπολογισμό 6.159.803,96 11.790.066,91 6.238.867,59 11.961.566,69  (+) :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματος)

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 11.294.633,51 10.633.738,77        προηγούμενων χρήσεων 5.150.153,43 4.736.449,80

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 495.433,40 1.327.827,92 Σύνολο 6.808.343,87 5.166.231,54

Πλέον : Άλλα έσοδα 3.463.979,12 1.044.908,86

Σύνολο 3.959.412,52 2.372.736,78 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 5.788,60 7.451,39

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.947.109,79 5.462.479,98 Πλεονάσματα προς διάθεση 6.802.555,27 5.158.780,15

           3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων 20.982,20 5.968.091,99 8.498,60 5.470.978,58

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμα) εκμεταλλεύσεως -2.008.679,47 -3.098.241,80 Η διάθεση των πλεονασμάτων γίνεται ως εξής:

Πλέον Αύξηση Aποθ. κληροδοτήματος Σακκίδου από τόκους 7.506,77 8.626,72

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 53.646,05 64.081,89 Υπόλοιπο πλεονασμάτων  εις νέο 6.795.048,50 5.150.153,43

Μείον 6.802.555,27 5.158.780,15

2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων & χρεογράφων 0,00 4.944,97

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 48.256,08 48.256,08 5.389,97 70.240,52 75.185,49 -11.103,60

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμα) εκμεταλλεύσεως -2.003.289,50 -3.109.345,40

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ  : Έκτακτα αποτελέσματα Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.193.162,85 2.309.316,01

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.831.449,97 1.544.081,99

Μείον  4.024.612,82 3.853.398,00  ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 154.698,04 18.581,57 ΑΔΤ  ΑΚ 310200 ΑΔΤ ΑΕ 690113

2. 'Εκτακτες ζημίες 37.065,09 14.121,77

3. 'Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 9.508,31 281.567,52 Η  ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 161.861,44 363.132,88 3.661.479,94 0,00 314.270,86 3.539.127,14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα) 1.658.190,44 429.781,74

Μείον ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.617.808,70 2.555.489,80 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 07460

Μείον: Oι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 2.617.808,70 0,00 2.555.489,80 0,00 ΑΟ 201181 Α΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 1.658.190,44 429.781,74

       Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

               Δημήτριος Αν. Μάνος

                   Α.Μ. ΕΛΤΕ 2182

                           atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.

                           Ιφιγενείας 3-5, Μεταμόρφωση, 14451

                                              Α.Μ. ΕΛΤΕ 33

 

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019

Δ Η Μ Ο Σ   Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ω Ν - Μ Ε Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Αμπελόκηποι,   28 Μαίου 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2020 (1/1-31/12/2020)

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020 σε €  Ποσά προηγούμενης χρήσης  2019 σε €

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, 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 συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, 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 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 το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 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.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στο λογαριασμό Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως της συμμετοχής του Δήμου στο κεφάλαιο μιας κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης. Η εσωτερική λογιστική αξία της παραπάνω συμμετοχής, με βάση τον
τελευταίο διαθέσιμο ισολογισμό της (31/12/2020), υπολείπεται της αξίας που εμφανίζεται στον ισολογισμό κατά ποσό € 2.034 χιλ περίπου. Δε σχηματίστηκε πρόβλεψη υποτίμησης, επειδή δεν απαιτείται από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο (Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλο θέμα

Οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2019 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 10/9/2020 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη και έμφαση θέματος.

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 του Δήμου 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 τον Δήμο 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 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.
• 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 του Δήμου 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 ο Δήμος 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 της Οικονομικής Επιτροπής με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης
και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2021


