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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης χρήσης 2019
Αξία
κτήσης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.
Αξία

Ποσά
κλειομένης
χρήσης 2019

Ποσά
προηγουμ.
χρήσης 2018

0,00

0,00

Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο

406.252,38

490.777,38

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)

406.252,38

490.777,38

1.428,63

3.939,58

Ποσά προηγουμένης χρήσης 2018

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία
κτήσης

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.
Αξία

Ι. Κεφάλαιο μετοχικό
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6.

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

7.

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

80.749,69

0,00

80.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.749,69

0,00

80.749,69

80.749,00

0,00

80.749,00

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)

80.749,69

80.749,69

80.749,00

V. Αποτελέσματα εις νέο

80.749,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

IV. Διαθέσιμα
1.

Ταμείο

3.

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

5.

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6.

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

0,00

0,00

0,00

0,00

326.931,32

413.967,27

10. Μερίσματα πληρωτέα

0,00

0,00

326.931,32

413.967,27

11. Πιστωτές διάφοροι

0,00

0,00

1.428,63

3.939,58

326.931,32

413.967,27

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

1.428,63

3.939,58

407.681,01

494.716,27

407.681,01

494.716,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
Ποσά κλειομένης χρήσης 2019

Ποσά
κλειομένης
χρήσης 2019

Ποσά
προηγουμ.
χρήσης 2018

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσης

-84.525,00

253.408,31

(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγ. χρήσεων

490.777,38

237.369,07

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) εις νέο

406.252,38

490.777,38

Ποσά προηγουμένης χρήσης 2018

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3.416,15

291.354,19

0,00

0,00

3.416,15

291.354,19

0,00

0,00

3.416,15

291.354,19

87.968,86

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

0,00

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης

37.962,42
87.968,86

0,00

-84.552,71

ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα

40,71

Μείον:

13,00

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης

37.962,42
253.391,77

44,54
27,71

28,00

-84.525,00

16,54
253.408,31

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,00

0,00

2. Έκτακτα κέρδη

0,00

0,00

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

0,00

0,00

0,00
Μείον: 1.Έκτακτα
1.Έκτακτακαι
καιανόργανα
ανόργαναέξοδα
έξοδα

0,00

0,00

0,00

2. Έκτακτες ζημίες

0,00

0,00

3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

0,00

4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους

0,00

0,00
0,00

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΗΣ

0,00

0,00

0,00

-84.525,00
0,00

0,00
253.408,31

0,00

0,00

0,00
-84.525,00

253.408,31
Καλλιθέα, 18 Ιανουαρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΝΑ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ013450

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.

ΣΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 4667 Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΔΤ ΑΗ069426

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. "Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)"
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη. Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. "Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)" (ο Σύνδεσμος), 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 συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ν.Π.Δ.Δ. "Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)" 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 το Ν.Π.Δ.Δ., 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 Συνδέσμου 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 Συνδέσμου. • 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 γ νωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση. Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Ν.Π.Δ.Δ. "Σύνδεσμος Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)" και το περιβάλλον του, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

OLYMPIA
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα,
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40,

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ
ΑΜ/ΣΟΕΛ 14391

