
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Α.ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης 19.652,42 19.651,92 0,50 15.895,22 15.894,87 0,35 Ι. Κεφάλαιο 138.740,47 138.740,47

19.652,42 19.651,92 0,50 15.895,22 15.894,87 0,35 138.740,47 138.740,47

Γ.ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις 3.Δωρεές παγίων 9.995,28 9995,28

4.Μηχανήματα 3.483,42 3.483,31 0,11 3.483,42 3.483,31 0,11 9.995,28 9.995,28
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 489.698,70 418.432,64 71.266,06 438.133,61 387.406,54 50.727,07
Σύνολο ακιν/σεων 493.182,12 421.915,95 71.266,17 441.617,03 390.889,85 50.727,18 Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο 24.456,29 153.209,79

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις Έλλειμμα χρήσεως εις νέο 0,00 0,00
Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 71.266,17 50.727,18 Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγ.χρησεων 373.221,03 220.011,24

397.677,32 373.221,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 546.413,07 521.956,78
Ι.Αποθέματα

4.Υλικά επισκευής,αναλώσιμα,αντ/κά παγίων 34.264,81 34.264,81 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 
34.264,81 34.264,81 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού 60.610,53 60.405,28

ΙΙ.Απαιτήσεις 2.Λοιπές προβλέψεις 14.914,35 14.914,35
5.Χρεώστες διάφοροι 12.863,36 11.443,76 75.524,88 75.319,63
Μείον: προβλέψεις -2.641,00 10.222,36 -2.641,00 8.802,76

10.222,36 8.802,76 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IV.Διαθέσιμα ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 576.723,31 553.738,99 1.Προμηθευτές 19.488,31 7.584,31
576.723,31 553.738,99 5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη 6.182,15 2.279,86

6.Ασφαλ.οργανισμοί 15.676,73 13.248,71
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 621.210,48 596.806,56 7.Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση 0,00 0,00

8.Πιστωτές διαφοροι 29.129,65 24.695,65
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 70.476,84 47.808,53

2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 3.599,52 0,00
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού 3.599,52 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 70.476,84 47.808,53

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα 3.661,88 2.449,15

Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού 3.661,88 2.449,15

#ΑΝΑΦ!

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 696.076,67 647.534,09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 696.076,67 647.534,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

τρέχουσα χρήση 2017 προηγούμενη χρήση 2016
τρέχουσα χρήση 

2017
προηγούμενη χρήση 

2016
Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 26.680,00 155.159,18

1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 149.268,50 165.509,00 (+)ή(-) Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων 373.221,03 220.011,24
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 839.033,04 839.033,04 Σύνολο 399.901,03 375.170,42
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 897.568,17 780.364,41 Μείον

Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως 90.733,37 224.177,63 1.Φόρος εισοδήματος 2.223,71 1.949,39
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης 214,52 572,74 Πλεόνασμα σε νέο ή Έλλειμμα σε νέο 397.677,32 375.170,42

90.947,89 224.750,37
Μείον 1.Έξοδα διοικ.λειτ. 129.987,36 75.135,68

3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων 44,64 0,00
4.Κόστος υποαπασχόλησης 0,00 130.032,00 0,00 75.135,68
Μερικά αποτ.εκμ/σης -39.084,11 149.614,69

Πλέον

4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα 7.667,95 6.722,03
7.667,95 6.722,03

Μείον

3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα 172,18 172,18 7.495,77 250,38 250,38 6.471,65
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης -31.588,34 156.086,34

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργ.έσοδα 0,62 4,00
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων 656,00 3.269,00
4.Έσοδα απο προβλ.προηγ.χρήσ. 57.756,72 222,16

58.413,34 3.495,16 ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                  ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΧΑΪΔΩ

Μείον

1.Έκτακτα & ανόργ.έξοδα 145,00 4.272,32
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων 0,00 150,00
4.Προβλέψεις γιά εκτ.κινδ. 0,00 145,00 58.268,34 0,00 4.422,32 -927,16 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές 26.680,00 155.159,18
Μείον

Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων 34.783,15 6.627,46
Μείον :οι από αυτές ενσωμα.στο λειτ.κόστος 34.783,15 0,00 6.627,46 0,00 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 26.680,00 155.159,18

Αθήνα,  17/04/2019
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 8/2/2019

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ιωνίας

Έκθεση Ελέγχου  επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ » στο εξής «η επιχείρηση», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017,  την κατάσταση αποτελεσμάτων 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 ««ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ » κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  315/99 όπως ισχύει.

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 παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών 

Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΠΔ 315/99 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές  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 χρηματοοικονομικές  αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις  χρηματοοικονομικές  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 χρηματοοικονομικές  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 καταλληλόλητα 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 χρηματοοικονομικές  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.

ΑΔΑ: 94ΘΥΟΛ04-ΛΤ5
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