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(ποσά σε εςπώ)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Ποσά κλειόμενηρ σπήσεωρ 2020
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεωρ
Αποσβέσειρ
αξία

Β.

Γ.

ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο

Ποσά πποηγούμενηρ σπήσεωρ 2019
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεωρ
Αποσβέσειρ
αξία

Ποσά
κλειόμενηρ
σπήσεωρ 2020
Α.

3.838.174,44

ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΙΙ. Δνζώμαηες ακινηηοποιήζεις
1. Γήπεδα - Οηθόπεδα
1α.Πιαηείεο - Πάξθα - Παηδόηνπνη θνηλ.ρξήζεσο
1β.Οδνί - νδνζηξώκαηα θνηλήο ρξήζεσο
1γ.Πεδνδξόκηα θνηλήο ρξήζεσο
3.Κηίξηα θαη Τερληθά Έξγα
3α.Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο
3β.Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεσο
3γ.Λνηπέο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο
4. Μεραλήκαηα- Τερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη Λνηπόο
Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο
5.Μεηαθνξηθά Μέζα
6. 'Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο
Σύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙΙ)

3.038.899,86

799.274,58

3.766.948,14

2.897.058,42

869.889,72

18.466.766,47
5.399.884,15
24.293.802,29
2.033.376,06
24.703.616,35
89.747,63
2.018.961,71
4.161.222,34

0,00
3.112.521,14
13.644.264,82
1.612.528,97
15.287.740,23
18.438,13
1.068.903,74
1.283.678,71

18.466.766,47
2.287.363,01
10.649.537,47
420.847,09
9.415.876,12
71.309,50
950.057,97
2.877.543,63

18.466.766,47
5.333.883,15
23.831.142,38
2.033.376,06
24.318.552,71
89.747,63
1.977.566,13
4.161.222,34

0,00
2.942.358,55
12.825.477,79
1.543.082,99
14.433.937,44
14.848,23
1.001.132,78
1.117.537,65

18.466.766,47
2.391.524,60
11.005.664,59
490.293,07
9.884.615,27
74.899,40
976.433,35
3.043.684,69

729.960,77
2.870.031,54
4.308.901,64
396.253,93

617.953,11
2.793.893,06
3.442.646,30
0,00

112.007,66
76.138,48
866.255,34
396.253,93

704.044,77
2.839.701,14
4.241.009,92
521.323,53

581.113,27
2.783.126,03
3.211.865,70
0,00

122.931,50
56.575,11
1.029.144,22
521.323,53

89.472.524,88

42.882.568,21

46.589.956,67

88.518.336,23

40.454.480,43

48.063.855,80

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεθάλαιο
ΙΙ. Γιαθορές αναπροζαρμογής και επιτορηγήζεις
επενδύζεων - Γωρεές παγίων
1. Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ηίηισλ
3. Γσξεέο παγίσλ
4. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ

Σύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)
ΙΙΙ. Τίηλοι πάγιας επένδσζης και Άλλες μακροπρόθεζμες
Χρημαηοοικονομικές Απαιηήζεις
1. Τίηινη πάγηαο επέλδπζεο
Μείνλ: - Οθεηιόκελεο Γόζεηο
- Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε

26.447.853,54

42.176,25
8.580.974,90
23.873.423,10
32.496.574,25

42.176,25
8.580.974,90
24.708.903,73
33.332.054,88

4.116,70

5.288,49

2.312.210,15
2.312.210,15

2.145.837,79
2.145.837,79

61.260.754,64

61.931.034,70

170.217,34

169.162,87

758.450,65
254.413,73
1.012.864,38

758.450,61

675.336,54

876.308,96

Β.
2.340.285,45
43.020,71

43.020,71

Σύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ & ΔΞΟΓΑ

2.352.847,25
2.297.264,74

0,00
44.429,76

44.429,76

48.887.221,41

2.308.417,49

50.372.273,29

1.Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ
από ηελ ππεξεζία
Γ.

Γ.
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΙΙ. Απαιηήζεις
1. Απαηηήζεηο από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Μείον: Πξνβιέςεηο
4.Δπηζθαιείο-Δπίδηθεο απαηηήζεηο από ρξεώζηεο
Μείον: Πξνβιέςεηο
5. Φξεώζηεο δηάθνξνη

2.885.513,80
1.391.126,15
4.321.868,88
4.321.868,88

IV.Γιαθέζιμα
1. Τακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο

Σύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓΙV)
Ε.

26.447.853,54

IΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια
3. Δηδηθά απνζεκαηηθά
IV. Aποηελέζμαηα εις νέο
1.Πιενλάζκαηα εηο λένλ

Ποσά
πποηγούμενηρ
σπήσεωρ 2019

3.010.315,72
1.349.354,04
4.170.917,38
4.170.917,38

1.494.387,65
0,00
133.944,42
1.628.332,07

ΙΙ. Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις
1. Πξνκεζεπηέο
3. Τξάπεδεο Λ/κνη Βξαρππξόζεζκσλ Υπνρξεώζεσλ
5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε
8. Πηζησηέο δηάθνξνη

1.660.961,68
0,00
161.417,72
1.822.379,40

2.653,55
11.898.775,60
11.901.429,15

744,28
10.391.291,32
10.392.035,60

13.529.761,22

12.214.415,00

17.433,33
857.557,72
874.991,05

0,00
760.586,61
760.586,61

64.091.248,26

64.217.164,62

48.884.000,72

43.916.792,55

514.125,89
1.955.009,32
51.353.135,93

625.117,24
2.023.087,80
46.564.997,59

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΙ+ΓΙΙ )

Γ.

1 .Εμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
2.Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΙΚΟΙ
2. Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί πξνϋπνινγηζκνύ
3. Φξεσζηηθνί Λνγαξηαζκνί εγγπήζεσλ, εκπξάγκ. Αζθαιεηώλ
θαη ακθνηεξνβαξώλ ζπκβάζεσλ
4. Εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Ι. Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις
2. Γάλεηα Τξαπεδώλ
4. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

74.451,82
4.246,99

83.092,70
6.030,14

439.005,65
205.845,84
1.398.886,84

103.577,39
107.432,36
1.176.441,55

2.411.751,22

1.934.892,16

2.770,83
245.754,23
248.525,06

1.257,97
180.816,92
182.074,89

64.091.248,26

64.217.164,62

48.884.000,72

43.916.792,55

514.125,89
1.955.009,32
51.353.135,93

625.117,24
2.023.087,80
46.564.997,59

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
1.Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ ΠΙΣΧΣΙΚΟΙ
2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί πξνϋπνινγηζκνύ
3. Πηζησηηθνί Λνγαξηαζκνί εγγπήζεσλ,
εκπξάγκ. Αζθαιεηώλ θαη ακθνηεξνβαξώλ ζπκβ.
4. Εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο

758.450,61

ημειώσειρ:
1) Γηα κέξνο ησλ αθίλεησλ ηνπ Γήκνπ , πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ Ιζνινγηζκό , δελ ππάξρνπλ ηίηινη ηδηνθηεζίαο θαη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο κεηαγξαθήο-εγγξαθήο ηνπο ζηα αξκόδηα Υπνζεθνθπιάθεηα-θηεκαηνινγηθά γξαθεία.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΔΧ
31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2020 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2020)
Ποσά κλειόμενηρ σπήσεωρ 2020
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεωρ
1. Έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
2. Έζνδα από θόξνπο - εηζθνξέο - πξόζηηκα - πξνζαπμήζεηο
3. Ταθηηθέο Δπηρνξεγήζεηο από θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό
Μείον: Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εθκεηαιιεύζεσο
Πλέον: Αιια έζνδα
Σύλνιν
ΜΔΙΟΝ: 1. ΄Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
3. Δμνδα ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ
Μεξηθά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) εθκεηαιιεύζεσο
Πλέον:
4.Πηζησηηθνί Τόθνη θαη Σπλαθή Έζνδα
Μείον:
3. Φξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) εθκεηαιιεύζεσο
ΙΙ. ΠΛΔΟΝ: Δκτακτα αποτελέσματα
1. Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα
3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ

Μείον:
1. Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα
2. Δθηαθηεο δεκίεο
3. Δμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα)
ΜΔΙΟΝ: Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Μείον: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο
ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (πλεόνασμα) ΥΡΗΔΧ

3.426.316,02
256.789,87
6.206.064,35

4.779.806,02
54.904,06

Ποσά πποηγούμενηρ σπήσεωρ 2019
3.919.112,20
292.202,23
6.200.671,23

9.889.170,24
8.053.245,68
1.835.924,56
1.376.779,37
3.212.703,93

4.997.145,26
60.938,39

4.834.710,08
-1.622.006,15

10.411.985,66
8.707.557,65
1.704.428,01
1.271.463,70
2.975.891,71

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Ποσά
κλειόμενηρ
σπήσεωρ 2020
Καζαξά απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) ρξήζεσο
227.259,07
(+) Υπόινηπν πιενλαζκάησλ πξνεγνύκελσλ
ρξήζεσλ
2.145.837,79
Σύλνιν
2.373.096,86
ΜΔΙΟΝ :
Φόξνο εηζνδήκαηνο
60.886,71
Πιεόλαζκα πξνο δηάζεζε
2.312.210,15

Ποσά
πποηγούμενηρ
σπήσεωρ 2019
67.749,39
2.149.631,11
2.217.380,50
71.542,71
2.145.837,79

5.058.083,65
-2.082.191,94

πάπτη, 29η Αππιλίος 2022
138.289,62
138.289,62
65.157,43

65.157,43

138.603,17
138.603,17
73.132,19
-1.548.873,96

69.369,98

1.776.493,48
133.889,34
1.910.382,82

69.369,98

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
69.233,19
-2.012.958,75

1.860.585,81
299.865,19
2.160.451,00

ΞΤΓΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ
60.464,44
53.146,91
20.638,44

134.249,79

1.776.133,03
227.259,07

2.569.929,22
2.569.929,22

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ
ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ

39.408,40
29.114,78
11.219,68

79.742,86

2.080.708,14
67.749,39

Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΚΡΗΣΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ /
ΟΤΑΝΗ ΙΧΑΝΝΗ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

2.549.215,70
0,00
227.259,07

2.549.215,70

0,00
67.749,39

ΓΔΓΔΓΗΜΟΤ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΓΟΤΚΑ ΠΔΣΡΟ

Ζκθεςη Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή
Προσ το Δημοτικό υμβοφλιο του «ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ»
Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων
Γνώμη με επιφφλαξη
Ζχουμε ελζγξει τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του «Διμου Σπάρτθσ» οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31 Δεκεμβρίου 2020, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι,
κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ πικανζσ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν
οικονομικι κζςθ του Διμου Σπάρτθσ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2020 και τθ χρθματοοικονομικι του επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Π.Δ. 315/2099 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Οργανιςμϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ». Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ κζματα: 1. Δεν μασ προςκομίςτθκαν πιςτοποιθτικά από τα αρμόδια υποκθκοφυλακεία, ι ςχετικι βεβαίωςθ από τθν νομικό ςφμβουλο αναφορικά με τθν πιςτοποίθςθ τθσ
κυριότθτασ των ακινιτων του Διμου. 2. Δεν μασ προςκομίςτθκε ςχετικι επιςτολι, τθν οποία ηθτιςαμε από το Ταμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων για τθν επιβεβαίωςθ: α) μακροπρόκεςμου δανείου του Διμου ςυνολικοφ ποςοφ € 796 χιλ. που απεικονίηεται κατά € 758
χιλ. ςτον λογαριαςμό υποχρεϊςεων του ιςολογιςμοφ «Γ.Ι.2 Δάνεια τραπεηϊν» και κατά € 38 χιλ. ςτον λογαριαςμό «Γ.ΙΙ.7 Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν επόμενθ χριςθ», κακϊσ και β) για τθν επιβεβαίωςθ των εγγυιςεων που ζχουν παραςχεκεί από
τον Διμο προσ το Ταμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων για τθν πλθρωμι υποχρεϊςεων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ προσ αυτό ανεξόφλθτου υπολοίπου κατά τθν 31/12/2020 ποςοφ € 514 χιλ. όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθν ςθμείωςθ νοφμερο 15 του προςαρτιματοσ. 3. Σφμφωνα με
ςχετικι επιςτολι που λάβαμε από τθν νομικό ςφμβουλο του Διμου, προκφπτει ότι εισ βάροσ του ζχουν εγερκεί αγωγζσ για τθν διεκδίκθςθ αποηθμιϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ € 1.955 χιλ. Για τον λόγο τοφτο, ο Διμοσ ενδζχεται να υποχρεωκεί ςε καταβολι αποηθμιϊςεων,
με ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι του κατάςταςθ, το φψοσ των οποίων δεν είμαςτε ςε κζςθ να εκτιμιςουμε αξιόπιςτα. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου (ΔΠΕ) όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία.
Οι ευκφνεσ μασ, ςφμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτζρω ςτθν ενότθτα τθσ ζκκεςισ μασ “Ευκφνεσ ελεγκτι για τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων”. Είμαςτε ανεξάρτθτοι από τον Διμο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διοριςμοφ μασ, ςφμφωνα με τον
Κϊδικα Δεοντολογίασ για Επαγγελματίεσ Ελεγκτζσ του Συμβουλίου Διεκνϊν Προτφπων Δεοντολογίασ Ελεγκτϊν, όπωσ αυτόσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τισ απαιτιςεισ δεοντολογίασ που ςχετίηονται με τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν
Ελλάδα και ζχουμε εκπλθρϊςει τισ δεοντολογικζσ μασ υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και του προαναφερόμενου Κϊδικα Δεοντολογίασ. Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε αποκτιςει είναι επαρκι και κατάλλθλα να
παρζχουν βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ. Ζμφαςη θέματοσ Στον λογαριαςμό του ενεργθτικοφ «Τίτλοι πάγιασ επζνδυςθσ» περιλαμβάνεται ςυμμετοχι του Διμου ςτθν Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Σπάρτθσ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) ,ποςοφ € 2.249 χιλ. , θ οποία
ςφμφωνα με το ΠΔ 315/2099 ζχει αποτιμθκεί ςτο κόςτοσ κτιςεωσ . Ωςτόςο, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα εξισ : α) Ο Διμοσ Σπάρτθσ ωσ εγγυθτισ μακροπρόκεςμου δανείου που είχε χορθγθκεί από το Ταμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων προσ τθν ΔΕΥΑΣ , μζχρι και
τθν 31/12/2020 ζχει υποχρεωκεί να καταβάλει προσ το ταμείο τισ τοκοχρεωλυτικζσ δόςεισ αυτοφ του δανείου ποςοφ € 4.321 χιλ. , λόγω αδυναμίασ πλθρωμισ τουσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Αυτζσ οι πλθρωμζσ απεικονίηονται ςτο λογαριαςμό του ενεργθτικοφ «Επιςφαλείσ
Απαιτιςεισ» και μζχρι ςιμερα δεν ζχουν ειςπραχκεί από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Σ . β) ςφμφωνα με τον ιςολογιςμό τθσ 31/12/2018 τθσ ΔΕΥΑΣ που μασ προςκομίςτθκε , θ κακαρι τθσ κζςθ λόγω ςωρευμζνων ηθμιϊν , αφοφ λάβαμε υπόψθ και τισ παρατθριςεισ του Ορκωτοφ Ελεγκτι,
είναι αρνθτικι κατά το ποςό των 3.201 χιλ. ευρϊ. Τα γεγονότα αυτά υποδθλϊνουν ότι θ ΔΕΥΑΣ αντιμετωπίηει ςθμαντικά προβλιματα ρευςτότθτασ.Ευθφνεσ τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ
παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Π.Δ. 315/2099 «Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ», όπωσ και για εκείνεσ τισ δικλείδεσ του εςωτερικοφ ελζγχου που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ
απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδεσ ςφάλμα που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ
ικανότθτασ του Διμου να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά του, γνωςτοποιϊντασ όπου ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ, τα ειδικά κζματα που αφοροφν οντότθτεσ του δθμοςίου τομζα και ςχετίηονται με τθ χριςθ τθσ λογιςτικισ αρχισ τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ. Ευθφνεσ
ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταςτάςεων Οι ςτόχοι μασ είναι να αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για το κατά πόςο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτο ςφνολο τουσ, είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ και
να εκδϊςουμε ζκκεςθ ελεγκτι, θ οποία περιλαμβάνει τθ γνϊμθ μασ. Η εφλογθ διαςφάλιςθ ςυνιςτά διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου, αλλά δεν είναι εγγφθςθ ότι ο ζλεγχοσ που διενεργείται ςφμφωνα με τα ΔΠΕ, όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία,
κα εντοπίηει πάντα ζνα ουςιϊδεσ ςφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δφναται να προκφψουν από απάτθ ι από λάκοσ και κεωροφνται ουςιϊδθ όταν, μεμονωμζνα ι ακροιςτικά, κα μποροφςε εφλογα να αναμζνεται ότι κα επθρζαηαν τισ οικονομικζσ αποφάςεισ των
χρθςτϊν, που λαμβάνονται με βάςθ αυτζσ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ωσ κακικον του ελζγχου, ςφμφωνα με τα ΔΠΕ όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία, αςκοφμε επαγγελματικι κρίςθ και διατθροφμε επαγγελματικό ςκεπτικιςμό κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του ελζγχου. Επίςθσ: Εντοπίηουμε και αξιολογοφμε τουσ κινδφνουσ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ, ςχεδιάηοντασ και διενεργϊντασ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που ανταποκρίνονται ςτουσ κινδφνουσ
αυτοφσ και αποκτοφμε ελεγκτικά τεκμιρια που είναι επαρκι και κατάλλθλα για να παρζχουν βάςθ για τθ γνϊμθ μασ. Ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ που οφείλεται ςε απάτθ είναι υψθλότεροσ από αυτόν που οφείλεται ςε λάκοσ, κακϊσ θ απάτθ μπορεί
να εμπεριζχει ςυμπαιγνία, πλαςτογραφία, εςκεμμζνεσ παραλείψεισ, ψευδείσ διαβεβαιϊςεισ ι παράκαμψθ των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου.Κατανοοφμε τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου που ςχετίηονται με τον ζλεγχο, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν
κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθ διατφπωςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου του Διμου.Αξιολογοφμε τθν καταλλθλόλθτα των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και το εφλογο των
λογιςτικϊν εκτιμιςεων και των ςχετικϊν γνωςτοποιιςεων που ζγιναν από τθ Διοίκθςθ. Αξιολογοφμε τθ ςυνολικι παρουςίαςθ, τθ δομι και το περιεχόμενο των οικονομικϊν καταςτάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των γνωςτοποιιςεων, κακϊσ και το κατά πόςο οι
οικονομικζσ καταςτάςεισ απεικονίηουν τισ υποκείμενεσ ςυναλλαγζσ και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται θ εφλογθ παρουςίαςθ.Μεταξφ άλλων κεμάτων, κοινοποιοφμε ςτθ διοίκθςθ, το ςχεδιαηόμενο εφροσ και το χρονοδιάγραμμα του ελζγχου, κακϊσ και
ςθμαντικά ευριματα του ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνων όποιων ςθμαντικϊν ελλείψεων ςτισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου εντοπίηουμε κατά τθ διάρκεια του ελζγχου μασ. Ζκθεςη επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών θεμάτων α. Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν
αντιςτοίχιςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχειρίςεωσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31/12/2020 . Με βάςθ τθ γνϊςθ που αποκτιςαμε κατά το ζλεγχό μασ, για το Διμο
Σπάρτθσ και το περιβάλλον του, δεν ζχουμε εντοπίςει ουςιϊδεισ ανακρίβειεσ ςτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. β. Ο Διμοσ Σπάρτθσ άρχιςε να τθρεί λογιςτικά αρχεία με τθ διπλογραφικι λογιςτικι μζκοδο από τθν 1/1/2002 και το άνοιγμά τουσ ζγινε
με βάςθ τθν απογραφι που διενεργικθκε ςφμφωνα με τθν παράγ. 1.1.108 του Κλαδικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου Διμων (Π.Δ. 315/2099).
Πάτρα, 2θ Σεπτεμβρίου2022
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ
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