
Ανακοίνωση Ανάθεσης  

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 2 ε, προκειμένου να επιχορηγηθούμε  μέσω της 

αρμόδιας κατά τόπο Περιφέρειας, πρέπει μεταξύ άλλων να υποβάλλουμε, κατά το πρώτο 

τρίμηνο κάθε έτους, Απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας για το 
προηγούμενο οικονομικό έτος. Από το 2022 και εφεξής και εφόσον το αιτούμενο ποσό 
επιχορήγησης υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €), ο Απολογισμός 
συνοδεύεται από Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή. 

 

Σκοπός ανάθεσης  

Σκοπός της ανάθεσης  είναι η εξέταση των στοιχείων που περιλαμβάνονται και 

παρουσιάζονται στον Απολογισμό του φορέα, και η σύνταξη έκθεσης Ευρημάτων για την 

υποβολή αυτής στην Περιφέρεια. 

 

Στοιχεία στα οποία θα στηριχτεί ο έλεγχος. 

-Το βιβλίο εσόδων - εξόδων για την περίοδο 01/01/2022 έως 31/12/2022. 

- Υποβληθείσες δηλώσεις φόρων και εξοφλήσεις αυτών της περιόδου 01/01/2022 έως 

31/12/2022. 

 - Τραπεζικά αντίγραφα λογαριασμών της περιόδου 01/01/2022 έως 31/12/2022. 

 - Παραστατικά εσόδων - εξόδων της περιόδου 01/01/2022 έως 31/12/2022. 

-Μισθοδοτικές καταστάσεις. 

- Υποβληθείσες Α.Π.Δ. 

 

Διαδικασίες οι οποίες θα εκτελεστούν. 

Οι ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το πρότυπο 4400 “ 

εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών” είναι οι κάτωθι: 

 Αντιπαραβολή των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στο Απολογισμό για την περίοδο 

που έληξε στις 31.12.2022, οι οποίες συντάχθηκαν από μας, με το τηρούμενο από 

αυτή λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία.  

  Αντιπαραβολή των υπολοίπων των τηρουμένων Τραπεζικών Λογαριασμών στα 

λογιστικά αρχεία με τα παραστατικά των τραπεζών καθώς και επιβεβαίωσή τους 

μέσω λήψης επιβεβαιωτικών επιστολών από τις τράπεζες.  

  Δειγματοληπτική εξέταση της ύπαρξης νόμιμων δικαιολογητικών και της 

καταχώρησης αυτών στους λογαριασμούς των εσόδων και εξόδων που έχουν 

καταχωρηθεί στο λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία για τη χρήση που έληξε 

την 31.12.2022 

   Εξέταση της καταχώρησης στο λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία μας  

του συνόλου των μισθοδοτικών καταστάσεων για το έτος 2022. 

-  Αντιπαραβολή των δειγματοληπτικά εξετασθέντων παραστατικών εξόδων με τα 

αντίστοιχα συμφωνητικά.   

- Δειγματοληπτική εξέταση της διενέργειας των κατά νόμο κρατήσεων υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων.   

- Δειγματοληπτική Εξέταση της υποβολής των φορολογικών  δηλώσεων και της 

απόδοσής τους μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών.  

- Δειγματοληπτική εξέταση εξόφλησης προσωπικού και τρίτων, σύμφωνα με την 

κείμενη Νομοθεσία. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης 

Η διοίκηση  έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη σύνταξη του Απολογισμού για την ορθή 

τήρηση των λογιστικών αρχείων και του λογιστικού συστήματος, για την ορθή κατάρτιση και 

υποβολή των δηλώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, του σχεδιασμού και εφαρμογής 

συστήματος ασφαλιστικών δικλείδων που να αποτρέπει την ύπαρξη λάθους ή απάτης  



καθώς και για την αξιοπιστία των δεδομένων που θα  παραδώσει  και στα οποία  θα βασιστεί 

η εκτέλεση της εργασίας. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Είναι να εκτελέσει τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να γνωστοποιήσει  τα 

ευρήματά του στην Έκθεση σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 4400. 

 

Αιτήσεις δεκτές:  Από 08/12/2022 έως και 16/12/2022 στα γραφεία του Συλλόγου,  

Συνοικία Τιμίου Σταυρού , από 8.30π.μ.-2.30μ.μ. ή στο email sillogosagapi@gmail.com  

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2831023324 ή 2831057694 

 


