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Αριθ.Αποφ. 359 /2020

Λήψη απόφασης για την έγκριση των «Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης,
οικονομικού έτους 2019», του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟ.Α.ΚΕ. Δήμου Π. Φαλήρου».
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνεδρίασε
τακτικά η Οικονομική Επιτροπή, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
epresence.gov.gr, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11.03.2020, (άρθρο 10 παρ. 1) η οποία κυρώθηκε με το αρθρ.
2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με
αρ. εγκ. 40/20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ, της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως
ισχύει, της με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκυκλίου, ύστερα από την με
αρ.πρωτ. 24391/26.11.2020 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών (αναφέρεται ότι το
τακτικό μέλος ΛΙΤΙΝΑ ΑΙΚ. παραιτήθηκε και δεν υφίσταται αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΥΣ» ώστε να καλυφθεί η θέση του τακτικού μέλους και λόγω λήψης μέτρων περιορισμού διασποράς
του covid-19 δεν είναι δυνατή η διενέργεια διαδικασίας εκλογής μέλους από την Οικονομική Επιτροπή)
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΟΥΜΑΣ (Αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων τη λήψη απόφασης για την έγκριση των
«Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης, οικονομικού έτους 2019», του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟ.Α.ΚΕ.
Δήμου Π. Φαλήρου».
Ειδικότερα:
Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06),
ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια
μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή (πλέον οικονομική επιτροπή) λογαριασμό της
διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε…………………….
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα
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προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον
απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων
και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό
συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό
συμβούλιο,
ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
………………………………………………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.
4. 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.»
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε ότι, το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ το Διοικητικό Συμβούλιο, προέλεγξε και
ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση της χρήσης 2019 που συνέταξε η εταιρεία
«ΕΥΡΩΔΙΑΚΡΙΣΗ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ», που παρέχει υπηρεσίες λογιστικής φύσεως
οικονομικού έτους 2019.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 & το αρ.40 του 35/2020)
 το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
 την με αρ. 29/2020
απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβολή του ισολογισμού
(Ισολογισμός- Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) χρήσης του οικονομικού έτους
2019 και τη σχετική έκθεση
 τον ισολογισμό (Ισολογισμός- Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) της χρήσης του
οικονομικού έτους 2019
 τον προϋπολογισμό του ΠΟΑΚΕ έτους 2019 που τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες
του ΠΟΑΚΕ και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα
 το Π.Δ. 315/1999
 το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006
 την εισήγηση της υπηρεσίας
και μετά από διαλογικές συζητήσεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(6 ΥΠΕΡ - 1 ΚΑΤΑ :ΔΟΥΜΑΣ Α.)
Εγκρίνει τις «Οικονομικές Καταστάσεις και την αναλυτική Έκθεση του ορκωτού λογιστή – ελεγκτή
οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου
(ΠΟ.Α.ΚΕ.)», όπως εμφανίζονται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του
Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των
δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη
Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και
αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε
(15)
ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην
περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο
νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του
ενδιαφερομένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την
άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας
και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας,
ο
οποίος
κυρώθηκε
με
το
ν.
2690/1999
(Α'
45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας,
ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν.
Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν
γένει
κοινωνικούς
σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η
ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων
δικαστηρίων.»
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού
Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο
έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 359/2020
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
(http://www.palaiofaliro.gr/ ).
Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 στ).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013):
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι
αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1
του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση
του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και
κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.»

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
ΧΡΗΣΕΩΣ 2019
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση που έκλεισε την 31.12.2019 ήταν η ένατη χρήση (οικονομικό έτος) που το Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» (ΠΟ.Α.ΚΕ.),
λειτούργησε ως Καλλικρατικό Ν.Π.Δ.Δ.
Στην έκθεση που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών
πληροφοριών που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του ΠΟ.Α.ΚΕ. για τη χρήση 2019.
Σημαντικό στοιχείο διαχείρισης αποτελεί επίσης το γεγονός ότι το ΠΟ.Α.ΚΕ. υπόκειτο στον προληπτικό
έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου μέχρι την 31η Ιουλίου της ελεγχόμενης χρήσης. Από το τελευταίο
πεντάμηνο της χρήσεως 2019 ο έλεγχος των οικονομικών πράξεων εσόδων – εξόδων διενεργήθηκε από τις
οικονομικές υπηρεσίες του ΠΟ.Α.ΚΕ. σε εφαρμογή του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65/24.4.2019).
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ΠΟ.Α.ΚΕ. της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 915.822,79 το
οποίο αποτελείται από έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες / πολίτες ποσού ευρώ 133.894,00,
από τακτικές επιχορηγήσεις από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 «Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι (Κ.Α.Π)» του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Δ.Δ.Α. ποσού ευρώ 248.727,80, από επιχορήγηση του
Δήμου Παλ. Φαλήρου ποσού ευρώ 530.000,00 και έσοδα κεφαλαίων ποσού ευρώ 3.200,99.
Στην χρήση του 2019, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.355,00 και αφορούν
παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες / πολίτες προηγούμενων ετών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα του ΠΟ.Α.ΚΕ. οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο
ποσό των ευρώ 917.177,79.
3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟ.Α.ΚΕ.
Το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών, των αναλωσίμων ειδών και των υλικών κατασκευής ανήλθε στο
ποσό των ευρώ 881.733,01 και αφαιρώντας τις αποσβέσεις που το επιβαρύνουν ποσού ευρώ 61.058,46
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 820.674,55.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ΠΟ.Α.ΚΕ. ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 220.433,25, τα έξοδα
δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 3.499,88 και οι αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για
λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 195,06.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης και δημοσίων σχέσεων ανήλθε στο ποσό των ευρώ
1.105.861,20.
Στη χρήση του 2019 τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 113,35 και τα έξοδα
προηγούμενων χρήσεων στο ποσό των ευρώ 69.130,22 τα οποία αφορούν:
- κατά το ποσό των ευρώ 69.039,00 στην αναλογούσα σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού εργασίας συμβάσεων αορίστου χρόνου λόγω εξόδου από την υπηρεσία και
- κατά το ποσό των ευρώ 92,11 στη μείωση του φόρου της χρήσης 2019 που προκαταβλήθηκε.
Τα συνολικά οργανικά και ανόργανα έξοδα του ΠΟ.Α.ΚΕ. για την χρήση του 2019 ανήλθαν ανήλθαν στο
ποσό
των
ευρώ
1.175.104,77€
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Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού ευρώ 917.177,79 μείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού ευρώ 1.175.104,77 αποτελεί το έλλειμα της χρήσεως 2019 το οποίο
ανέρχεται σε ευρώ - 257.926,98.
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Παρατίθεται πίνακας με την ανάλυση των οργανικών και ανόργανων εσόδων και εξόδων της χρήσης
2019:
Χρήση

Χρήση

2019

2018

Μεταβολή
%

€

Κύκλος εργασιών
-Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

128.894,00

124.177,21

3,80%

4.716,79

-Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό
Προϋπολογισμό

248.727,80

248.727,80

377.621,80

372.905,01

0,00%
1,26%

0,00
4.716,79

881.733,01
-504.111,21

919.505,57
-546.600,56

-4,11%
-7,77%

-37.772,56
42.489,35

530.000,00

500.000,00

6,00%

30.000,00

0,00

3.603,77

100,00%

-3.603,77

5.000,00

0,00

-100,00%

5.000,00

535.000,00

503.603,77

6,23%

31.396,23

Σύνολο

30.888,79

-42.996,79

-171,84%

73.885,58

Μείον: Έξοδα διοίκησης

220.433,25

229.876,39

-4,11%

-9.443,14

3.499,88
-193.044,34

9.054,55
-281.927,73

-61,35%
-31,53%

-5.554,67
88.883,39

3.200,99

6.290,94

-49,12%

-3.089,95

195,06
-190.038,41

357,37
-275.994,16

-45,42%
-31,14%

-162,31
85.955,75

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

1.355,00

0,00

-100,00%

1.355,00

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

113,35

4.561,84

3924,56%

-4.448,49

69.130,22

0,00

100,00%

69.130,22

Μείον: Έκτακτες ζημιές

0,00

3.464,23

100,00%

-3.464,23

Μείον: Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

0,00

14.250,00

100,00%

-14.250,00

-257.926,98

-298.270,23

-13,53%

40.343,25

76.323,08

72.091,12

5,87%

4.231,96

76.323,08

72.091,12

5,87%

4.231,96

-257.926,98

-298.270,23

-13,53%

40.343,25

Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης:
Τακτική επιχορήγηση Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Έσοδα από την πώληση βιβλίων
Έσοδα από την χρήση γηπέδων από ομάδες

Μείον: Έξοδα δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Πλέον: Χρηματοοικονομικά έσοδα
Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
Σύνολο αποσβέσεων παγίων
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Μείον: αποσβέσεις
Αποτελέσματα χρήσεως

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση το αποτέλεσμα της χρήσης 2019 εμφανίζεται, ομοίως με
τη χρήση 2018, ζημιογόνο με μείωση όμως της ζημίας αυτής.
Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των οργανικών εσόδων κατά ευρώ 33.023,07 και
ταυτόχρονα στη μείωση των οργανικών εξόδων κατά ευρώ 52.932,68.
Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι στην κλειόμενη χρήση 2019 διενεργήθηκε για πρώτη φορά πρόβλεψη
συνολικού ποσού ευρώ 78.546,50 για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού που
απασχολεί το ΠΟ.Α.ΚΕ. με σχέση εργασίας συμβάσεων αορίστου χρόνου. Από το συνολικό ποσό αυτής,
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ποσό ευρώ 9.507,50 που αναλογεί στη χρήση 2019 επιβάρυνε τα οργανικά αποτελέσματα ενώ το ποσό ευρώ
69.039,00 που αναλογούσε σε προηγούμενες χρήσεις επιβάρυνε τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων.
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
Στην παρούσα έκθεση επισυνάπτεται επίσης και ο συνοπτικός ισολογισμός της χρήσης 2019 με τις
παρατηρήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2019

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

10.418,46

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

63.163.766,36

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

63.163.766,36

Εμπορεύματα

67.124,40

Χρεώστες διάφοροι

501,42

Χρηματικά Διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Μεταβατικοί λογαριασμοί
ενεργητικού

133.816,57
201.442,39
5.545,81

Σύνολο ενεργητικού

63.381.173,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31.12.2019

Κεφάλαιο

63.291.478,47

Αποτελέσματα εις νέον

-199.722,07

Καθαρή θέση

63.091.756,40

Προβλέψεις

107.355,43

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

86.730,21

Σύνολο υποχρεώσεων
Μεταβατικοί λογαριασμοί
παθητικού

93.653,78

Σύνολο παθητικού

6.923,57

88.407,41
63.381.173,02

5.1 ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του ΠΟ.Α.ΚΕ. της 31.12.2019 τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
και τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 63.174.184,82 και αφαιρώντας τις αποσβέσεις ποσού
ευρώ 570.412,00 από τις οποίες ποσό ευρώ 76.323,08 αφορά τις αποσβέσεις της χρήσεως 2019 και ποσό
ευρώ 494.088,92 αποσβέσεις προηγούμενων χρήσεων, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των
ευρώ 63.174.184,82
Στην κλειόμενη χρήση καταχωρήθηκαν προσθήκες λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως ποσού ευρώ
4.960,00 και παγίων στοιχείων συνολικού ποσού ευρώ 47.930,04, οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά σε
συνημμένο πίνακα στο Προσάρτημα του Ισολογισμού της χρήσης 2019.
5.2 ΔΑΝΕΙΑ
Το ΠΟ.Α.ΚΕ. δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.
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5.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι απαιτήσεις του ΠΟ.Α.ΚΕ. ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 91.518,36 και αφορούν στο σύνολό τους
σε επισφαλείς απαιτήσεις του ΠΟ.Α.ΚΕ. από οφειλές μισθωμάτων περιόδου 1.11.2009 – 31.3.2013 από την
μισθώτρια ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ για το κυλικείο που βρίσκεται εντός του χώρου του Δημοτικού
Αθλητικού Κέντρου του Παλαιού Φαλήρου.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΠΟ.Α.ΚΕ. ανέρχεται στο ποσό των ευρώ
93.653,78.
5.4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το χρηματικό υπόλοιπο της 31.12.2019 ανήλθε σε ποσό ευρώ 133.816,57 και είναι κατατεθειμένο στο
σύνολό του σε λογαριασμό όψεως.
5.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δεν υπήρξε μεταβολή στο κεφάλαιο του ΠΟ.Α.ΚΕ. στην κλειόμενη χρήση 2019.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με δεδομένο τις περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων καθώς και της επιχορήγησης από τον Δήμο,
τη μειωμένη δυνατότητα είσπραξης των ιδίων πόρων λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, αλλά και
τις αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες του ΠΟ.Α.ΚΕ., γίνεται προσπάθεια ορθής διαχείρισης των πόρων
αυτών.
Εκτιμούμε ότι, τόσο η επικείμενη εφαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όσο
και η ήδη εφαρμογή του συστήματος πληρωμής μέσω τραπεζικών μέσων από τα που λειτουργεί από μέσα της
τρέχουσας χρήσης 2020 είναι μέτρα που θα βελτιώσουν την αποτελεσματική του λειτουργία και την
υλοποίηση των στόχων του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης και τον εγκεκριμένο απολογισμό που παρατίθεται
στους πίνακες που ακολουθούν:
Α. Έσοδα Χρήσης
Χρηματικό Υπόλοιπο
Προϋπολ/ντα
Προηγούμενης Χρήσης

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα
υπόλοιπα

Τακτικά
Έκτακτα
Έκτακτα Ειδικευμένα

253.394,11
41.266,66
20.415,26

253.394,11
41.266,66
20.415,26

253.394,11
41.266,66
20.415,26

0,00
0,00
0,00

Σύνολο Α

315.076,03

315.076,03

315.076,03

0,00
Εισπρακτέα
υπόλοιπα
91.518,36
0,00
91.518,36
91.518,36

Έσοδα Χρήσης
Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα
Σύνολο Β
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

Προϋπολ/ντα
1.202.746,16
247.582,56
1.450.328,72
1.765.404,75

Βεβαιωθέντα
998.507,93
184.464,31
1.182.972,24
1.498.048,27

Εισπραχθέντα
906.989,57
184.464,31
1.091.453,88
1.406.529,91

Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος Δαπάνης
Σύνολο Εξόδων
Αποθεματικό
Σύνολο

Προϋπολ/σες
1.763.569,99
1.834,76
1.765.404,75

Ενταλθείσες
1.273.102,22
0,00
1.273.102,22

Πληρωθείσες
1.273.102,22
0,00
1.273.102,22

Αδιάθετες Πιστώσεις
490.467,77
1.834,76
492.302,53
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Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
Είδος Λογαριασμού
Χρηματικό Υπόλοιπο
71.641,31
Τακτικά
46.266,66
Έκτακτα
15.908,60
Έκτακτα Ειδικευμένα
Σύνολο
133.816,57
και μετά την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο προέλεγξε
τα οικονομικά δεδομένα και τα απολογιστικά στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία / εξωτερικός συνεργάτης
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.» που παρέχει υπηρεσίες λογιστικής φύσεως στο
ΠΟ.Α.ΚΕ. και εγκρίνει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.
Παλ. Φάληρο, 20/10/2020
Συντάχθηκε και υπογράφεται
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πρόεδρος
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιπρόεδρος
ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Μέλος
ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος
ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Μέλος
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μέλος
ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Μέλος
ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μέλος
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Μέλος

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 13ης/20.10.2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» που αποτελείται από έξι (6) σελίδες, είναι
αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που χορηγήσαμε με ημερομηνία
26 Οκτωβρίου 2020.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020
ΑΘΗΝΑ ΑΓΓ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 33101
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -

ΑΔΑ: Ψ0ΘΚΩΞΕ-8Τ2
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την
οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που
προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη
αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων
του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν το ΝΠΔΔ κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι
υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των
κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που
απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης
χρήσεως.
Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές
σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για
να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων
στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό
προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε
περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές
αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του
μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής
καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Νομικού Προσώπου.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή
του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Για όσα δεν ήταν εφικτή η εύρεση της τιμής κτήσεως κατά
την απογραφή έναρξης της 5/5/2011, αποτιμήθηκαν με αξία μνείας ευρώ 0,01, καθώς ήταν παλαιότητας άνω των 10
ετών. Στην τιμή κτήσεως περιλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α.
Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 5/5/2011 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των λογαριασμών των παγίων
στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ. που έγινε την 04/05/2011 και προσδιορίσθηκαν
(κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως:
1α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1 & Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους, όπως
προβλέπεται από την παράγ. 1.1.108 περίπτ. 3.α. του Π.Δ. 315/1999.
Πρόκειται για ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας 18.820,00 τ.μ. που λειτουργεί ως αθλητικό κέντρο με καλυπτόμενες
επιφάνειες: α) κτίρια κυρίων και βοηθητικών χώρων με συνολική επιφάνεια 2.595,64 τ.μ., β) κολυμβητικές δεξαμενές
με συνολική επιφάνεια 760,00 τ.μ., γ) γήπεδα καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης και πετοσφαίρισης με συνολική
επιφάνεια 732,16 τ.μ.. Η αξία του οικοπέδου προσδιορίστηκε από την Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου σύμφωνα με την αξία
των τ.μ. που ισχύουν στην περιοχή που έχει ανεγερθεί το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου ενώ η αξία
των κτιριακών εγκαταστάσεων υπολογίζεται σύμφωνα με το έντυπο Κ8 με αντικειμενικά κριτήρια.
1γ) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αξίας κτήσεως των, και
της ωφέλιμης ζωής των, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως προβλέπεται από την παράγ. 1.1.108 περίπτ.
3β του Π.Δ. 315/1999. Για όσα δεν ήταν εφικτή η εύρεση της τιμής κτήσεως, αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,01 €,
καθώς ήταν παλαιότητας άνω των 10 ετών. Στην τιμή κτήσεως περιλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων στοιχείων
(3) Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε επιχειρήσεις.
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(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(5) Δεν υπήρχαν αποθέματα αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών παγίων στοιχείων την 31.12.2019. Οι
αναλώσεις αυτών στη χρήση ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 28.732,04 και επιβάρυναν κατά το ποσό των ευρώ
22.985,63 το κόστος αγαθών και υπηρεσιών και κατά το ποσό των ευρώ 5.746,41 τα έξοδα διοικητικής
λειτουργίας.
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας,
εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που
εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη
μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως
από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του
παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών
αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές
των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε
ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων
στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων
εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού
Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας στο τέλος του παρόντος, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων εγκαταστάσεως και οι
διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται
αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται ομοίως στον
συνημμένο πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως στο τέλος του παρόντος.
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες
γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Δεν έγιναν.
(δ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως
και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το
γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις
αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν συμμετέχει σε Επιχειρήσεις.
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων
(είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.
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Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του
ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών
ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού
(διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων
Τα αποθέματα της 31.12.2019 ποσού ευρώ 67.124,40 αφορούν σε 4.248 αντίτυπα του ιστορικού βιβλίου της
πόλης και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με τίτλο «Παλαιό Φάληρο – όψεις της ιστορίας της πόλης και του Δήμου» τα
οποία προμηθεύτηκαν από το Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου να διανεμηθούν ως τιμητικές διακρίσεις ή αναμνηστικά δώρα και
αποτιμήθηκαν την 31.12.2019 στην αξία κτήσεώς τους.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Ν.Π.Δ.Δ. προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης της 5.5.2011 ως η διαφορά των στοιχείων
του Ενεργητικού και Παθητικού και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 63.291.478,47. Στη χρήση 2019 δεν επήλθε καμία
μεταβολή.
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές προβλέψεις"
όταν είναι αξιόλογες.
Η πρόβλεψη ποσού ευρώ 28.808,93 αφορά σε αγωγές υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. για καταβολή επιδομάτων
αδείας και εορτών και έχει σχηματιστεί από προηγούμενες χρήσεις.
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του ΝΠΔΔ, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως
τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία
λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της
φύσεως και της μορφής τους.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του ΝΠΔΔ,
εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις
απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο).
Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.
Δεν υπάρχουν.
8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.00 "έξοδα επόμενων
χρήσεων" 36.01 "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" , 56.00 "έσοδα επόμενων χρήσεων" και 56.01 "έξοδα χρήσεως
πληρωτέα" , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.
Ο λογαριασμός «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» περιλαμβάνει έσοδα που εισπράττονται το 2020 και αφορούν
στη χρήση του 2019 ποσού ευρώ 5.441,50 για τη χρήση των χώρων του γηπέδου και ποσού ευρώ 104,31 για τόκους
χρηματικών καταθέσεων.
Ο λογαριασμός «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» ποσού ευρώ 88.407,41, περιλαμβάνει: α) κατανάλωση
φυσικού αερίου για το διάστημα 01/10/2019 – 31/12/2019 ποσού ευρώ 46.308,32, β) δαπάνες ύδρευσης για το
διάστημα 01/11/2019 – 5/12/2019 ποσού ευρώ 5.300,00, γ) δαπάνες για τηλεφωνία 16/12/2019 – 31/12/2019 ποσού
ευρώ 265,25, δ) κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για το διάστημα 01/11/2019 – 31/12/2019 ποσού ευρώ 17.815,00, ε)
μισθοδοσίες υπαλλήλων αορίστου χρόνου, έξοδα παράστασης προέδρου - αντιπροέδρου και συμβάσεων μίσθωσης
έργου μηνός Δεκεμβρίου ποσού ευρώ 18.718,83.

ΑΔΑ: Ψ0ΘΚΩΞΕ-8Τ2
9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες
πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η
πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του ΝΠΔΔ. Τυχόν
υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι
οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.
Στους Λογαριασμούς Τάξεως «Χρεωστικοί / Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού» ποσού ευρώ
1.765.404,75, απεικονίζονται τα διαμορφωθέντα ποσά του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του έτους 2019,
που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό.
10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του ΝΠΔΔ, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο
παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς
τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις)
αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη
των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για
συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε
κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.
(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν
σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του
ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και
οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά
καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται
αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και
των αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες
παραγράφους.
(1) Μέσος όρος προσωπικού 18 άτομα
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- Τακτικό προσωπικό:
3
- Με Σύμβαση:
Αορίστου χρόνου
13
Ορισμένου χρόνου
0
Σύνολο
16
(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:
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60.01
60.02
60.05
60.06

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Σύνολο

Ευρώ
«
«
«
Ευρώ

63.029,81
241.622,79
75.437,61
995,64
381.085,85

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως
επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη
χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα
έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα
οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ν.Π.Δ.Δ.
Το κονδύλι «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» συνολικού ποσού ευρώ 113,35 αφορά σε πρόστιμο του άρθρου
54 Ν. 4174/2013 για το Ν.Π.Δ.Δ., για το έτος 2017.
Το κονδύλι «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» συνολικού ποσού ευρώ 69.130,22 αφορά:
-κατά το ποσό των ευρώ 69.039,00 στη σχηματισθείσα, στην κλειόμενη χρήση 2019, πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού που απασχολεί το Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας
συμβάσεων αορίστου χρόνου, που αναλογεί σε προηγούμενες χρήσεις και
- κατά το ποσό των ευρώ 91,22 στην μείωση του προκαταβλητέου φόρου για τη χρήση 2019 που προπληρώθηκε

με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης.
Το κονδύλι «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» συνολικού ποσού ευρώ 1.355,00 αφορά σε έσοδα για τη χρήση
γηπέδων έτους 2016.

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της
χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
1. Η κλειόμενη χρήση της 31.12.2019 είναι η ένατη χρήση (οικονομικό έτος) που το Νομικό Πρόσωπο υφίσταται ως
Καλλικρατικό νομικό πρόσωπο.
2. Για την απόσβεση των παγίων και αύλων περιουσιακών στοιχείων εφαρμόστηκαν οι συντελεστές που προβλέπονται
από το άρθρο 24 παράγ. 4 του Ν. 4172/2013.
3. Αναφορικά με τα ακίνητα (γήπεδα και κτίρια), εκκρεμεί ο έλεγχος της μεταβίβασης των τίτλων κυριότητας αυτών
στο υποθηκοφυλακείο καθώς και η σύνταξη και υποβολή της Δήλωσης Ε9.
4. Στην κλειόμενη χρήση 2019 σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου του προσωπικού που

απασχολεί το Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας συμβάσεων αορίστου χρόνου συνολικού ποσού ευρώ
78.546,50. Ποσό ευρώ 9.507,50 βάρυνε τα οργανικά αποτελέσματα της χρήσης 2019, ενώ το ποσό ευρώ
69.039,00 που αναλογούσε σε προηγούμενες χρήσεις καταχωρήθηκε στα έξοδα προηγούμενων χρήσεων.
5. Εκκρεμούν οι εν μέρει προσφυγές του Ν.Π.Δ.Δ. κατά των απορριπτικών αποφάσεων του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)
Αμφιθέας, επί ενστάσεων για Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Α.Ε. που αφορούν σε δύο υπαλλήλους. Κατά το μέρος
των προσφυγών που απορρίφθηκαν ασκήθηκαν εφέσεις και από τα δύο μέρη (Ν.Π.Δ.Δ. και Ι.Κ.Α.), οι οποίες
συζητήθηκαν την 20.11.2019 στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. Για την περίπτωση του ενός εργαζομένου εκκρεμεί η
έκδοση απόφασης επί των εφέσεων ενώ για την περίπτωση του άλλου εργαζόμενου εκδόθηκαν απορριπτικές
αποφάσεις επί των εφέσεων και των δύο μερών.
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Στον Ισολογισμό της χρήσης 2019 δεν αποτυπώνονται οι παραπάνω δικαστικές υποθέσεις λόγω έλλειψης
πληροφοριών σχετικά με το ύψος των ποσών που ακυρώθηκαν ενώ η απεικόνιση στα βιβλία του Ν.Π.Δ.Δ. και η
οποιαδήποτε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του, θα γίνει με την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου.
Συνημμένα: ένας (1) Πίνακας Μεταβολών Παγίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παλ. Φάληρο, 20/10/2020
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΩΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Ε.Π.Ε

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 662431

ΛΙΑΠΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 007883
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 8256
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες και έναν πίνακα μεταβολών παγίων,
είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που χορηγήσαμε με ημερομηνία 26
Οκτωβρίου 2020.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020
ΑΘΗΝΑ ΑΓΓ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 33101
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
κ.α.

Λογαριασμοί

Αξία κτήσεως
31/12/2018

Αυξήσεις

Μειώσει
ς

Αξία κτήσεως
31/12/2019

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Μέχρι
31/12/2018

10
10.00

11
11.00
11.02

12

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

62.106.000,00

0,00

Γήπεδα-Οικόπεδα

62.106.000,00

0,00

1.337.334,04
1.252.632,73

36.999,12
0,00
36.999,12

ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων
Λοιπά τεχνικά έργα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

12.00

Μηχανήματα

12.02

Φορητά μηχανήματα
Λοιπός
μηχανολογικός
εξοπλισμός

12.06

14

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14.00

Επιπλα

14.01

Σκεύη

14.02

Μηχανές γραφείου

14.03

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

14.08

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

14.09

Λοιπός εξοπλισμός
Κάδοι και κάλαθοι
απορριμμάτων

14.40

17
17.90

ΠΑΓΙΕΣ(ΜΟΝΙΜΕΣ)
ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις
κοινής χρήσεως

84.701,31

9.292,52

4.960,00
0,00

1.873,09
0,01

0,00
0,00

Αυξήσεις

Αναπόσβεστη
Μειώ
σεις

Σύνολο

Αξία 31/12/2019

62.106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.106.000,00

62.106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.106.000,00

0,00

1.374.333,16

407.051,00

54.071,35
50.105,31

0,00

461.122,35

913.210,81

0,00

1.252.632,73

405.017,93

0,00

455.123,24

797.509,49

0,00

5.999,11

115.701,32

3.966,04
0,00

121.700,43

2.033,07

0,00

14.252,52

5.845,96

909,37

0,00

6.755,33

7.497,19
1.031,07

0,00

1.873,09

654,71

187,31

0,00

842,02

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00
722,06

0,00

0,00

0,01

4.960,00

0,00

12.379,42

5.191,25

0,00

5.913,31

6.466,11

156.514,23

5.970,92

0,00

162.485,15

49.283,41

15.602,63

0,00

64.886,04

97.599,11

1.993,29

1.990,57

0,00

3.983,86

66,35

331,76

0,00

398,11

3.585,75

13.734,40

0,00

0,00

13.734,40

8.288,13

1.257,47

0,00

9.545,60

4.188,80

2.978,55

0,00
3.880,00

0,00
0,00

2.978,55

1.709,77

274,29

0,00

1.984,06

994,49

28.285,69

16.729,42

3.210,24

0,00
0,00

19.939,66

8.346,03

0,00

389,98

207,95

38,99

246,94

143,04

7.419,42

24.405,69
389,98

0,00
100,35

113.012,12

0,00

113.112,47

22.281,79

10.489,88

0,00

32.771,67

80.340,80

0,20

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

43.718,22

0,00
0,00

0,00

43.718,22

2.510,24

1.748,73
1.748,73

0,00

4.258,97

39.459,25

0,00

43.718,22

2.510,24

0,00

4.258,97

39.459,25

43.718,22
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ΣΥΝΟΛΟ

16
16.17

63.652.859,01

47.930,04

0,00

63.700.789,05

464.690,61

72.332,08

0,00

537.022,69

63.163.766,36

38.847,77

4.960,00
4.960,00

0,00

43.807,77

29.398,31

3.991,00
3.991,00

0,00

33.389,31

10.418,46

ΑΣΩΜΑΤΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΞΟΔΑ
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
Eξοδα αναδιοργανωσης

38.847,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

63.691.706,78

52.890,04

0,00

43.807,77

29.398,31

0,00

63.744.596,82

494.088,92

76.323,08

0,00

33.389,31

10.418,46

0,00

570.412,00

63.174.184,82

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
9η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
Αξία κτήσεως

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.Αξία

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.Αξία

43.807,77
43.807,77

33.389,31
33.389,31

10.418,46
10.418,46

38.847,77
38.847,77

29.398,31
29.398,31

9.449,46
9.449,46

62.106.000,00
1.374.333,16
43.718,22

0,00
461.122,35
4.258,97

62.106.000,00
913.210,81
39.459,25

62.106.000,00
1.337.334,04
43.718,22

0,00
407.051,00
2.510,24

62.106.000,00
930.283,04
41.207,98

14.252,52
162.485,15
63.700.789,05
63.700.789,05

6.755,33
64.886,04
537.022,69
537.022,69

7.497,19
97.599,11
63.163.766,36
63.163.766,36
63.163.766,36

9.292,52
156.514,23
63.652.859,01
63.652.859,01

5.845,96
49.283,41
464.690,61
464.690,61

3.446,56
107.230,82
63.188.168,40
63.188.168,40
63.188.168,40

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα

67.124,40
67.124,40

ΙΙ. Απαιτήσεις
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες διάφοροι

91.518,36
91.518,36

0,00
880,73
880,73
315.076,03
315.076,03
383.288,76

5.545,81
5.545,81

385,00
385,00

63.381.173,02

63.581.291,62

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

91.518,36
91.518,36

133.816,57
133.816,57
201.442,39

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

67.332,00
67.332,00

0,00
501,42
501,42

ΙV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2019

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018

1.765.404,75
1.765.404,75

2.023.393,30
2.023.393,30

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
8. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2018

63.291.478,47
63.291.478,47

63.291.478,47
63.291.478,47

-258.695,22
58.973,15
-199.722,07
63.091.756,40

-300.094,60
359.067,75
58.973,15
63.350.451,62

78.546,50
28.808,93
107.355,43

0,00
28.808,93
28.808,93

86.730,21
3.080,65
4,21
3.838,71
93.653,78
93.653,78

78.023,34
7.528,39
21,07
2.602,83
88.175,63
88.175,63

88.407,41
88.407,41

113.855,44
113.855,44

63.381.173,02

63.581.291,62

1.765.404,75
1.765.404,75

2.023.393,30
2.023.393,30

Σημείωση:
Το Ν.Π.Δ.Δ. συστήθηκε με τη συγχώνευση τριών (3) Ν.Π.Δ.Δ., βάσει του ν.3852/2010, Αρ. αποφ. 13/26.1.2011, ΦΕΚ 732/τ.Α/5.5.2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ.
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Μείον:
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
1. Άλλα έσοδα
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
1.355,00
Μείον:
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα
113,35
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
69.130,22
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
0,00
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

128.894,00
248.727,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

124.177,21
248.727,80

377.621,80
881.733,01
-504.111,21

220.433,25
3.499,88

535.000,00
30.888,79

229.876,39
9.054,55

223.933,13
-193.044,34

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως
Πλέον:
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
Μείον: Φόρος Εισοδήματος
Πλεόνασμα εις νέο

503.603,77
-42.996,79
238.930,94
-281.927,73

6.290,94
3.396,05
-190.038,41

357,37

1.355,00

0,00

0,00

69.243,57

4.561,84
3.464,23
14.250,00

22.276,07

76.323,08
76.323,08

372.905,01
919.505,57
-546.600,56

3.200,99
195,06

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2019

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018

-67.888,57
-257.926,98
0,00
-257.926,98

72.091,12
72.091,12

5.933,57
-275.994,16

-22.276,07
-298.270,23
0,00
-298.270,23

Παλ.Φάληρο, 20 Οκτωβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΙ 662431

ΛΙΑΠΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 007883
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 8256

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2018

-257.926,98

-298.270,23

58.973,15
-198.953,83
768,24
-199.722,07

359.067,75
60.797,52
1.824,37
58.973,15

ΑΔΑ: Ψ0ΘΚΩΞΕ-8Τ2

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
(εφεξής Ν.Π.Δ.Δ.), 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. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, 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 τον Δήμο, 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.
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 του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και
σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
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.
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
1) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης.
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 315/1999 τα Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται στην τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» δεν εφάρμοσε τις ανωτέρω διατάξεις, περί τήρηση Αναλυτικής λογιστικής, τόσο στην
κλειόμενη όσο και στις προηγούμενες χρήσεις
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020
ΑΘΗΝΑ ΑΓΓ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 33101

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global

