Προς Άμεση Δημοσίευση
Η Μητρόπολις του Σικάγου ανακοινώνει τα αποτελέσματα ανεξάρτητου λογιστικού ελέγχου
των ετών 2018-2019
Λόμπαρντ, Ιλλινόις, [ΗΜΕΡΑ] Ιανουαρίου 7, 2021 - Εκπληρώνοντας την υπόσχεσή της να
ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες απαιτήσεις οικονομικής λογοδοσίας και διαφάνειας προς
τους πιστούς της, η Ελληνική Ορθόδοξος Μητρόπολις Σικάγου δημοσίευσε σήμερα τα
αποτελέσματα του ελέγχου των οικονομικών της καταστάσεων για τα έτη 2018 και 2019.
Η ανεξάρτητη λογιστική εταιρεία Michael Silver & Company, LLC για το μεν οικονομικό έτος
2019 εξέδωσε «γνώμη χωρίς επιφύλαξη» αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις της
Μητροπόλεως Σικάγου, ενώ για το 2018 εξέδωσε «γνώμη με επιφύλαξη». Ο λόγος για τον οποίο
εκδόθηκε η «γνώμη με επιφύλαξη» για το 2018, κατά κύριο λόγο οφείλεται σε συγκεκριμένες
ανεπάρκειες, οι οποίες εντοπίστηκαν στα λογιστικά αρχεία - καθώς και σε λοιπά συμπληρωματικά
δεδομένα - κατά τον λογιστικό έλεγχο των ετών 2015-2017, διάστημα προγενέστερο της
ενθρόνισης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναθαναήλ, η οποία έλαβε χώρα τον Μάρτιο του
2018.
Ο έλεγχος ικανοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Μητρόπολις του Σικάγου με την από 6ης
Αυγούστου 2019 ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την οποία διαβεβαίωσε ότι: α) θα προχωρήσει στη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και του ετήσιου προϋπολογισμού της, β) θα αναθέσει
τον έλεγχο των οικονομικών της σε ανεξάρτητη λογιστική εταιρεία και γ) θα τηρήσει τις
συστάσεις και τις οδηγίες των ελεγκτών για τη βελτίωση των οικονομικών της διαδικασιών και
ελέγχων.
«Η Μητρόπολις του Σικάγου είναι υπόχρεη στο προσωπικό και τους εθελοντές της. Η εμπειρία
και η αφοσίωσή τους επιτρέπουν στη Μητρόπολή μας να τηρήσει την υπόσχεσή της να λειτουργεί
με διαφάνεια, ευθύνη και λογοδοσία απέναντι στους πιστούς της», δήλωσε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης κ. Ναθαναήλ. «Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας να γίνουμε μια
αποτελεσματικά διοικούμενη Μητρόπολη, είμαι βαθιά υπερήφανος για την καθοριστική συνδρομή
μας στην υποστήριξη του ιερού έργου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αμερικής».
Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποτελούν το επιστέγασμα των εντατικών προσπαθειών που
κατέβαλε κατά τα τελευταία δυόμισι έτη η Μητρόπολις του Σικάγου προκειμένου να τακτοποιήσει
τα οικονομικά της. Η τακτοποίηση κατέστη δυνατή μέσω συγκεκριμένων βημάτων, ήτοι: α) την
υιοθέτηση και τήρηση αυστηρών οικονομικών διαδικασιών και ελέγχων, β) την καθημερινή και σε
πραγματικό χρόνο εποπτεία των βιβλίων της Μητροπόλεως από πιστοποιημένους Ορκωτούς
Ελεγκτές Λογιστές, γ) τη σύνταξη μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και δ) την υιοθέτηση
πολιτικής, σύμφωνα με την οποία, η έγκριση δαπανών ανατίθεται σε ειδικό προς τούτο
εξουσιοδοτημένο όργανο.
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Σημειωτέον ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν υπερέβησαν τις συστάσεις των ελεγκτών, όπως αυτές
είχαν διατυπωθεί το 2019, κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Μητροπόλεως για
τα φορολογικά έτη 2015-2017, έτη που προηγήθηκαν της ενθρόνισης του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ναθαναήλ. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Μητροπόλεως Σικάγου
για το 2020 έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει εντός του τρέχοντος μηνός.
Αντίγραφο της πλήρους έκθεσης ελέγχου είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.
Σχετικά με την Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη του Σικάγου
Έχοντας τις ρίζες της στο 1923, η Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη του Σικάγου είναι η
Μητρόπολις των Ελλήνων Ορθοδόξων πιστών του Ιλινόις, της Αϊόβα, της Μινεσότα, του
Ουισκόνσιν, της Βόρειας Ιντιάνα και του Νοτιοανατολικού Μιζούρι, αποτελούμενη από 58
ενορίες και δύο μοναστικές κοινότητες. Η Μητρόπολις, στην οποία προΐσταται ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ναθαναήλ, αποτελεί μία από τις εννέα μητροπόλεις της Ελληνικής Ορθόδοξης
Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Τα γραφεία της Μητροπόλεως βρίσκονται προσωρινά στο Λόμπαρντ
του Ιλινόις. Για περισσότερες πληροφορίες και για να συμμετέχετε, επισκεφθείτε τον ιστότοπο
μας, εγγραφείτε σε μια Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Νέα
της Μητροπόλεως.
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