
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   224/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση απόφασης της ΔΗΚΕΑ σχετικά με ψήφιση εκθέσεων 
ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση των οικ. ετών 2017, 2018 
και 2019. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 
και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14065/18-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπάντης Ιορδάνης                                         Μπιτάκης Άνθιμος              
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Γρομπανόπουλος Τρύφων 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή 
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της 
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΝΑΤΣΗΣ Ιωάννης ως 
αντιπρόεδρος. 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με την περ. vi του εδ. κ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των προϋπολογισμών, 
των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων 
πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.  

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 
32/2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμυνταίου που αφορά την ψήφιση εκθέσεων ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών 
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για τη χρήση των οικονομικών ετών 2017, 2018 και 2019 της ΔΗ.Κ.Ε.Α. και 
προτείνει την έγκριση της. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού  άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο περ. vi του εδ. κ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

ως ισχύει 
2. Την αριθ. 32/2020 απόφαση της ΔΗΚΕΑ 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τις εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών για τη 
χρήση των οικονομικών ετών 2017, 2018 και 2019 της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, οι οποίες επισυνάπτονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) - N.Π.Ι.Δ. 
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 
Διεύθυνση Διαδικτύου : www.dikea.gr 
Διεύθυνση Έδρας : Γρ. Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο, 53200 
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 7 
Μαΐου 2018 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ιωσήφ Στεφ. Ορφανουδάκης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34951 
Ελεγκτική Εταιρεία : KMC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Γνώμη με επιφύλαξη 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσά σε ΕΥΡΩ                                                           2017                             2016 
Περιουσιακά στοιχεία                    
Πάγια                                                                        63.919,17                     63.967,95 
Μείον: Αποσβεσμένα                       61.561,57                            61.005,32                                
Απομειωμένα                                                      2.357,60                        2.962,63 
Απαιτήσεις                                                 67.777,22                      69.810,60 
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα                     119.283,66                   113.872,04 
Λοιπά                                                                 91.237,75                      91.490,21 
Σύνολο ενεργητικού                                280.656,83                    278.135,48 
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις  

Κεφάλαια και αποθεματικά                                                194.960,02                          190.503,44 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                            85.696,81                           87.632,04 
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων                   280.656,83                        278.135,48                                               

Ποσά σε ΕΥΡΩ                                2017                2016 
Λοιπά συνήθη έσοδα                   243.820,15       258.680,66 
Παροχές σε εργαζομένους                199.785,63            213.098,95 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  
και άυλων στοιχείων                           556,25             556,25 
Λοιπά έξοδα και ζημιές                  46.990,99        39.119,33 
Λοιπά έσοδα και κέρδη                     2.253,56                0,12 
Τόκοι και συναφή κονδύλια 
 (καθαρό ποσό)                                      78,41               80,62 
Αποτελέσματα προ φόρων             - 1.180,75          5.986,87 

Φόροι                                                      -                       - 
Αποτελέσματα περιόδου  
μετά από φόρους                           - 1.180,75           5.986,87 

Αμύνταιο, 7 Μαΐου 2018  

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.                                                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                                                                                                                                               "Δ. ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." 
ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΓΟΡΑΝΤΗ                                                                                                           ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ. ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ 
     Α.Δ.Τ.: Χ – 378096                                                                        Α.Δ.Τ.: Χ - 891961 Αρ. Αδείας Α΄ Τάξης: 117445 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη με επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Αμυνταίου (η Επιχείρηση) οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην 
παράγραφο της έκθεσής μας «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αμυνταίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2017, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014. 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 
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1) Στο λογαριασμό «απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την 
προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού € 13.200,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών 
που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί ισόποση 
απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία του λογαριασμού 
«Απαιτήσεις», τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να 
εμφανίζονται αυξημένα κατά € 13.200,00. 
2) Στο λογαριασμό «Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα», περιλαμβάνονται και απαιτήσεις 
σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση ποσού € 54.292,00. Κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει 
διενεργηθεί ισόποση απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού η 
αξία του λογαριασμού «Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα», τα αποτελέσματα της 
προηγούμενης χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 54.292,00. 
3) Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης δεν έχουν εξεταστεί από 
τις αρμόδιες αρχές από της συστάσεως της. Ως εκ τούτου οι φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Επιχείρηση δεν έχει προβεί σε εκτίμηση 
των πρόσθετων φόρων, εισφορών και προσαυξήσεων αυτών που πιθανόν καταλογιστούν σε 
μελλοντικό φορολογικό και ασφαλιστικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 
αυτές τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) 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 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 Ν. 4308/2014, 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 Δ.Π.Ε., 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 Δ.Π.Ε. 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 την γνώμη μας. Ο 
κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος 
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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 την 
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. 
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 
Ιωσήφ Στεφ. Ορφανουδάκης 
Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 34951 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
Κηφισίας 293 και Δηλιγιάννη, Αθήνα 14561 
Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 167__ 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) - N.Π.Ι.Δ. 
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 
Διεύθυνση Διαδικτύου : www.dikea.gr 
Διεύθυνση Έδρας : Γρ. Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο, 53200 
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 7 
Μαΐου 2018 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ιωσήφ Στεφ. Ορφανουδάκης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34951 
Ελεγκτική Εταιρεία : KMC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Γνώμη με επιφύλαξη 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσά σε ΕΥΡΩ                                                           2018                             2017 
Περιουσιακά στοιχεία                    
Πάγια                                                                        66.310,29                     63.919,17 
Μείον: Αποσβεσμένα                       62.416,21                            61.561,57                                
Απομειωμένα                                                      3.894,08                        2.357,60 
Απαιτήσεις                                                 63.161,12                      67.777,82 
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα                     127.410,47                   119.283,66 
Λοιπά                                                                 99.239,86                      91.237,75 
Σύνολο ενεργητικού                                293.705,53                    280.656,33 
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις  
Κεφάλαια και αποθεματικά                                                203.761,25                          194.960,02 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                            89.944,28                           85.696,81 
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων                   293.705,53                        280.656,33                                               

Ποσά σε ΕΥΡΩ                                2018                2017 
Λοιπά συνήθη έσοδα                   269.838,50       243.820,15 
Παροχές σε εργαζομένους                211.034,94            199.785,63 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  
και άυλων στοιχείων                           854,64             556,25 
Λοιπά έξοδα και ζημιές                  50.070,19        46.990,99 
Λοιπά έσοδα και κέρδη                           0,09          2.253,56 
Τόκοι και συναφή κονδύλια 
 (καθαρό ποσό)                                    102,01               78,41 
Αποτελέσματα προ φόρων               7.980,83         -1.180,75 
Φόροι                                                      -                       - 
Αποτελέσματα περιόδου  
μετά από φόρους                             7.980,83        - 1.180,75 

Αμύνταιο, 30 Απριλίου 2019  

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.                                                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                                                                                                                                               "Δ. ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." 
ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΓΟΡΑΝΤΗ                                                                                                           ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ. ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ 
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     Α.Δ.Τ.: Χ – 378096                                                                        Α.Δ.Τ.: Χ - 891961 Αρ. Αδείας Α΄ Τάξης: 117445 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη με επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Αμυνταίου (η Επιχείρηση) οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, εκτός 
από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας 
«Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Αμυνταίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, και τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014. 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 
1) Στο λογαριασμό «απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την 
προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού € 13.200,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών 
που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί ισόποση 
απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία του λογαριασμού 
«Απαιτήσεις», τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να 
εμφανίζονται αυξημένα κατά € 13.200,00. 
2) Στο λογαριασμό «Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα», περιλαμβάνονται και απαιτήσεις 
σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση ποσού € 66.503,02. Κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει 
διενεργηθεί ισόποση απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού η 
αξία του λογαριασμού «Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα» και τα ίδια κεφάλαια να 
εμφανίζονται αυξημένα κατά € 66.503,02 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της 
προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 12.211,02 και € 54.292,00 αντίστοιχα. 
3) Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης δεν έχουν εξεταστεί από 
τις αρμόδιες αρχές από της συστάσεως της. Ως εκ τούτου οι φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Επιχείρηση δεν έχει προβεί σε εκτίμηση 
των πρόσθετων φόρων, εισφορών και προσαυξήσεων αυτών που πιθανόν καταλογιστούν σε 
μελλοντικό φορολογικό και ασφαλιστικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 
αυτές τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) 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 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 Ν. 4308/2014, 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. 
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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 Δ.Π.Ε., 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 Δ.Π.Ε. 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 την 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 την 
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. 
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 
Ιωσήφ Στεφ. Ορφανουδάκης 
Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 34951 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
Κηφισίας 293 και Δηλιγιάννη, Αθήνα 14561 
Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 167__ 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) - N.Π.Ι.Δ. 
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
Διεύθυνση Διαδικτύου : www.dikea.gr 
Διεύθυνση Έδρας : Γρ. Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο, 53200 
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 
23 Ιουλίου 2020 
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Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ιωσήφ Στεφ. Ορφανουδάκης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34951 
Ελεγκτική Εταιρεία : KMC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Γνώμη με επιφύλαξη 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσά σε ΕΥΡΩ                                                           2019                             2018 
Περιουσιακά στοιχεία                    
Πάγια                                                                        66.310,29                     66.310,29 
Μείον: Αποσβεσμένα                       63.444,24                            62.416,21                                
Απομειωμένα                                                      2.866,05                        3.894,08 
Απαιτήσεις                                                 67.656,22                      63.161,12 
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα                     133.515,17                   127.410,47 
Λοιπά                                                                 91.662,83                      99.239,86 
Σύνολο ενεργητικού                                295.710,27                    293.705,53 
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις  
Κεφάλαια και αποθεματικά                                                209.450,73                          203.761,25 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                            86.259,54                           89.944,28 
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων                     295.710,27                        293.705,53                                               

Ποσά σε ΕΥΡΩ                                2019              2018 
Λοιπά συνήθη έσοδα                   263.622,12     269.838,50 
Παροχές σε εργαζομένους                219.977,51        211.034,94 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  
και άυλων στοιχείων                        1.028,03         854,64 
Λοιπά έξοδα και ζημιές                  39.384,40    50.070,19 
Λοιπά έσοδα και κέρδη                    1.822,52             0,09 
Τόκοι και συναφή κονδύλια 
 (καθαρό ποσό)                                    123,38         102,01 
Αποτελέσματα προ φόρων               5.178,08      7.980,83 
Φόροι                                                    36,81             - 
Αποτελέσματα περιόδου  
μετά από φόρους                             5.141,27      7.980,83 

Αμύνταιο, 23 Ιουλίου 2020  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.                                                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                                                                                                                                               "Δ. ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΛΥΠΙΤΚΑΣ                                                                                              ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ. ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ 
     Α.Δ.Τ.: ΑΕ - 343609                                                                       Α.Δ.Τ.: Χ - 891961 Αρ. Αδείας Α΄ Τάξης: 117445 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη με επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Αμυνταίου (η Επιχείρηση) οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, εκτός 
από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας 
«Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Αμυνταίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, και τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014. 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 
1) Στο λογαριασμό «απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την 
προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού € 13.200,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών 
που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί ισόποση 
απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία του λογαριασμού 
«Απαιτήσεις», τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να 
εμφανίζονται αυξημένα κατά € 13.200,00. 
2) Στο λογαριασμό «Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα», περιλαμβάνονται και απαιτήσεις 
σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση ποσού € 66.503,02. Κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει 
διενεργηθεί ισόποση απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού η 
αξία του λογαριασμού «Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα», τα αποτελέσματα της 
προηγούμενης χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 66.503,02. 
3) Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης δεν έχουν εξεταστεί από 
τις αρμόδιες αρχές από της συστάσεως της. Ως εκ τούτου οι φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Επιχείρηση δεν έχει προβεί σε εκτίμηση 
των πρόσθετων φόρων, εισφορών και προσαυξήσεων αυτών που πιθανόν καταλογιστούν σε 
μελλοντικό φορολογικό και ασφαλιστικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 
αυτές τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) 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 
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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 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 Ν. 4308/2014, 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 Δ.Π.Ε., 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 Δ.Π.Ε. 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 την 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 την 
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 
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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. 
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 
Ιωσήφ Στεφ. Ορφανουδάκης 
Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 34951 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
Κηφισίας 293 και Δηλιγιάννη, Αθήνα 14561 
Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 167 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 224/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

Ο  Αντιπρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
  ΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                         3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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