ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γαύδος 11/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 770

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΠΡΟΣ
Τακτικά & Αναπλ. Μέλη Οικ. Επιτρ.
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ο.Ε.
Καλείστε να προσέλθετε στην 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στην Καραβέ την Πέμπτη 16/07/2020 και ώρα 17.00 για τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1) Προέλεγχος Ισολογισμού έναρξης και Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης για το έτος 2015,
υποβολή ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με έκθεση στο δημοτικό συμβούλιο.
Για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί
κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Η πρόεδρος

Λαμπάκης Μιχαήλ
Μαραβελάκης Σταύρος
Παπαδάκης Γεώργιος
Μπαλαμπάκης Γεώργιος
Καλλίνικου Ευαγγελία
Βογιατζής Βασίλειος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γεωργακά Ευτυχία
Λουγιάκης Νικόλαος
Λαμπάκης Ευστράτιος
Τσιγωνάκης Εμμανουήλ

Μ. Στεφανάκη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για την τήρηση διπλογραφικού συστήματος, με χρόνο έναρξης την 1/1/2015 υποβάλουμε
στην ΟΕ τον ισολογισμό έναρξης και το ισολογισμό χρήσης και τα αποτελέσματα χρήσης
2015.
(υπενθυμίζουμε ότι η απογραφή έναρξης έχει ολοκληρωθεί με ημερομηνία 1/1/2015)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΨΗΦΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή
υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στην
Οικονομική επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του
οικονομικού έτους που έληξε (παρ.1 άρθρο 163 Ν.3463/06).
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία,
η Οικονομική επιτροπή τα προελέγχει (παρ.2 άρθρο 163
Ν.3463/06) (παρ.1γ άρθρο 72 Ν.3852/10) και το αργότερο
πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον
απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το
κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον
ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της
στο δημοτικό συμβούλιο. (παρ.2 άρθρο 163 Ν.3463/06).
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή
τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό
ελεγκτή - λογιστή. (παρ.3 άρθρο 163 Ν.3463/06), ο οποίος
παραδίδει μετά τον έλεγχο πιστοποιητικό και έκθεση ελέγχου.
4. Το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών
αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της οικονομικής
επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του
απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις
παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το
σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής
των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Στους Δήμους που
εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική
συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής
- λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το
πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη
απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η
εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. (παρ.4
άρθρο 163 Ν.3463/06).
5. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός
μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού

ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται, μετά
την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1)
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν
τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια
του νομού που εδρεύει ο Δήμος. Με το προεδρικό διάταγμα
της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση
στοιχεία του απολογισμού. (παρ. 6 άρθρο 163 Ν. 3463/06)
6. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περιπτ. 6 και του
άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 3861/10 ορίζεται ότι ο Απολογισμός
και ο Ισολογισμός των Δήμων δημοσιεύεται και στο «Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Αμέσως μετά την έγκριση του Απολογισμού και του
Ισολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, η Συνοπτική
οικονομική κατάσταση του Απολογισμού (Περίληψη), οι
Απολογιστικοί Πίνακες και ο Ισολογισμός δημοσιεύονται στο
«Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (τρεις ξεχωριστές δημοσιεύσεις). Οι
Απολογιστικοί Πίνακες (οικονομικές καταστάσεις)
δημοσιεύονται με ταυτάριθμη εκτύπωση του ΑΔΑ σε κάθε
σελίδα.
7. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και
την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με
όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.
3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για
έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα
αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που
προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του
ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα (ήδη Συντονιστή) της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής για τα στοιχεία του ισολογισμού έναρξης και του
ισολογισμού και των αποτελέσματων χρήσης για το 2015 θα συνταχθεί έκθεση η οποία θα
υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Πριν την υποβολή τους τα στοιχεία θα ελεγχθούν από
ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις
1.Γήπεδα-οικόπεδα
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
3.Κτίρια-τεχν.έργα
3β.Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακιν/σεων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
44.697,48
12.518,77
32.178,71 Ι. Κεφάλαιο
44.697,48
12.518,77
32.178,71
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - δωρεές παγίων
121.531,38
0,00
121.531,38
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
51.726,95
9.639,53
42.087,42
Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
770.238,97
33.650,94
736.588,03
19.087,99
1.137,05
17.950,94
9.162,27
2.874,18
6.288,09
3.637,82
1.078,92
2.558,90 ΙV.Αποτελέσματα σε νέο
60.000,00
59.999,96
0,04
3.867,83 Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον
45.751,40
41.883,57
9.327,40
9.327,40
0,00
1.090.464,18 150.264,15
940.200,03 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)

Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ)

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2015
722.212,58

556.870,99
53.983,45
502.887,54

85.413,41
1.310.513,53

940.200,03

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
5.Χρεώστες διάφοροι

49.475,00
783.865,52
833.340,52

IV.Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις

757.509,54
757.509,54

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
280.847,32 1. Προμηθευτές
280.847,32 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
1.114.187,84 8. Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙΙ+ΔΙV)

4.550,08
4.299,63
418,82
9.274,98
18.543,51
18.543,51

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

2.086.566,58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

1.981.551,51

2.086.566,58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

1.981.551,51

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 ο Δήμος Γαύδου διενήργησε απογραφή έναρξης και εφάρμοσε το κλαδικό λογιστικό σχέδιο.
2. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) Κτίρια και τεχνικά έργα της απογραφής έναρξης της χρήσεως 2015 προσδιορίστηκαν με βάση τα συμβόλαια κτήσης και τις αντικειμενικές αξίες.
3. Οι αξίες των παγίων κοινής χρήσεως που εμφανίζονται στους λογαριασμούς του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1α), (Γ-ΙΙ-1β), προσδιορίσθηκαν με βάση το Μητρώο Παγίων και το υλοποιηθέν Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, των χρήσεων 2005-2015.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης

Μείον

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης

1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

780,00

Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων

2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις

330,92

Σύνολο

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό
Σύνολο

216.987,65
218.098,57

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης
Σύνολο
1.Έξοδα διοικ.λειτ.
3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων

167.295,59
50.802,98
16.804,95
67.607,93
41.823,90
0,00

ποσά κλειόμενης χρήσεως
2015
85.413,41
0,00
85.413,41

ΓΑΥΔΟΣ , 30/6/2020
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΛΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

41.823,90
25.784,03

Μερικά αποτ.εκμ/σης
Πλέον
4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα

7.090,89

Μείον
3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα
Πλέον
1. Έκτακτα & ανοργ. έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

1.920,00

3.983,45
50.849,65

5.170,89
30.954,92
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6,14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΦΜ 998626632
54.833,10
85.788,02
ΘΑΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ:ΑΒ 346048
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ: 0112971

Μείον
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)

374,61

374,61
85.413,41

ΛΙΑΠΠΗ ΛΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ:ΑΒ 014674
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 116656

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ»
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή
κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του
ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι
που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών
εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες
συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα
των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα
κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους,
δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές
επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της
προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των
διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με
σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού
αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά
επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις
που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη
αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση
των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του
Δήμου.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής
κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 1/1/2015 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των λογαριασμών
των παγίων στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Δήμου που έγινε την 31/12/1999
και προσδιορίσθηκαν (κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως:
(1α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1 & Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των
(που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108
περιπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.
(1β) Των εγκαταστάσεων «κοινής χρήσεως» (Γ.ΙΙ.1α, Γ.ΙΙ.1β, Γ.ΙΙ.1γ, Γ.ΙΙ.3β, Γ.ΙΙ.3γ) λαμβάνοντας
υπόψη το συνολικό κόστος αυτών από τους απολογισμούς των τελευταίων (12) δώδεκα ετών, μειωμένο (ως
απόσβεση) κατά (1/12) ένα δωδέκατο για κάθε έτος, όπως προβλέπεται από την παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 5
του Π.Δ. 315/1999
(1γ) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αξίας κτήσεως
των, και της ωφέλιμης ζωής των, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως προβλέπεται από την
παράγρ. 1.1.108 περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.
Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες της απογραφής προκύψουν από
μεταγενέστερο έλεγχο αυτής, θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της
παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων
στοιχείων
(3) Δεν υπάρχουν τίτλοι πάγια επένδυσης.
(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(5) Δεν υπάρχουν αποθέματα (αναλώσιμα υλικά).
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες,
αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία
οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της
διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους
λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα
αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο
προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές
αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
(λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές
διαφορές.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων
εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου
ενεργητικού
Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

AΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
Υπόλοιπο
31/12/2014

Προσθήκες
χρήσης 2015

Μειώσεις
χρήσης 2015

Σύνολο
31/12/2015

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – Οικόπεδα

121.531,38

0,00

0,00

121.531,38

Κτίρια και τεχνικά έργα

290.771,54

479.467,43

0,00

770.238,97

Μεταφορικά μέσα

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

45.051,40

700,00

0,00

45.751,40

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

21.322,21

495.810,95

507.805,76

9.327,40

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

51.726,95

0,00

0,00

51.726,95

Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής
χρήσεως

6.300,00

12.787,99

0,00

19.087,99

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής
χρήσεως

9.162,27

0,00

0,00

9.162,27

Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός
εξοπλισμός

3.637,82

0,00

0,00

3.637,82

ΣΥΝΟΛΟ

609.503,57

988.766,37

507.805,76

1.090.464,18

Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ
Υπόλοιπο
31/12/2014

Αποσβέσεις
χρήσης 2015

Υπόλοιπο
31.12.2015

Αναπόσβεστη
Αξία 31/12/2015

0,00

0,00

0,00

121.531,38

Κτίρια και τεχνικά έργα

21.970,07

11.680,87

33.650,94

736.588,03

Μεταφορικά μέσα

59.999,96

0,00

59.999,96

0,04

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

40.833,80

1.049,77

41.883,57

3.867,83

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

0,00

0,00

0,00

9.327,40

5.330,68

4.308,85

9.639,53

42.087,42

612,26

524,79

1.137,05

17.950,94

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – Οικόπεδα

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής
χρήσεως

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής
χρήσεως
Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

1.195,07

1.679,11

2.874,18

6.288,09

715,13

363,79

1.078,92

2.558,90

130.656,97

19.607,18

150.264,15

940.200,03

Μειώσεις
χρήσης 2015

Σύνολο
31/12/2015

AΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
Υπόλοιπο
31/12/2014

Προσθήκες
χρήσης 2015

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

44.697,48

0,00

0,00

44.697,48

ΣΥΝΟΛΟ

44.697,48

0,00

0,00

44.697,48

Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ
Υπόλοιπο
31/12/2014

Αποσβέσεις
χρήσης 2015

Υπόλοιπο
31.12.2015

Αναπόσβεστη
Αξία
31/12/2015

Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

7.741,52

4.777,25

12.518,77

32.178,71

ΣΥΝΟΛΟ

7.741,52

4.777,25

12.518,77

32.178,71

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων εγκαταστάσεως και οι
διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται
αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον
παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι
οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής
νομοθεσίας.
Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα
ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1)
«έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως
δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.
Δεν υπάρχουν.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και
χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος
της χρήσεως.
Δεν υπάρχουν.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του
ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των
λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος
του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των
περιουσιακών αυτών στοιχείων
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Δήμου κατά την αρχική απογραφή την 01/01/2015, ανήλθε στο ποσό των €
722.482,58.
Στην χρήση του 2015 πραγματοποιήθηκε μεταβολή –μείωση στο Κεφάλαιο του Δήμου κατά ποσό
270,00 ευρώ, προερχόμενο από διόρθωση κρατήσεων αρχικής απογραφής. Συνεπώς, το κεφάλαιο του
Δήμου διαμορφώθηκε σε € 722.212,58 την 31/12/2015.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "Λοιπές
προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου για τις οποίες η προθεσμία
εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού,
κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες
ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.
Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του
Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ.
αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση
ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις
αναφέρονται χωριστά.
Δεν υπάρχουν.

8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα
χρήσεως εισπρακτέα" , 56.00 "έσοδα επόμενων χρήσεων" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα" , αν τα
ποσά αυτά είναι σημαντικά.
Δεν υπάρχουν.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία
επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του
ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής
θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων
βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.
Οι χρεωστικοί και πιστωτικοί λογαριασμοί του δημοσίου λογιστικού για τη χρήση 2015 ανήλθαν σε
ποσό € 1.981.551,51.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν εμφανίζονται
στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους
λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκεςπροσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται
προς όφελος τρίτων.
Δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα
μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες
υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται
συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν
δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο
κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των
ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή
οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με
ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι
σχετικές με συντάξεις.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων
χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές
αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα
έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων
χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα
αποτελέσματα του φορέα.
(1) Εκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων
(2) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών
(3) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα Αρδεύσεως
Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα

€ 3.983,45
€ 3983,45
€ 374,61
€ 374,61
€50.849,65
€ 50.817,75
€31,90

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με
ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της
περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν
επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Δεν Υπάρχουν.
Γαύδος ,30/06/2020

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

O
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ OIKONOMOTEXNIKEΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΛΙΛΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΘΑΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 346048
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 0112971

ΛΙΑΠΠΗ ΛΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 014674
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 116656

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των
μελών, προέλεγξε τα οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού Διαχείρισης, που
υπέβαλε ο Ταμίας και αποφασίζει:
1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση, τον υποβληθέντα απολογιστικό
πίνακα με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, και
εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Έσοδα Χρήσης
Διαμορφωμένο Χρηματικό υπόλοιπο έναρξης 1/1/2015
Τελικά
Προϋπολογισθέντα
Αναμ/σεις
128.042,86

Βεβαιωθέντα
128.042,86

Εισπραχθέντα
128.042,86

Εισπρακτέα
υπόλοιπα
0,00

Έκτακτα

83.123,42

83.123,42

83.123,42

0,00

Έκτακτα Ειδικευμένα

16.674,95

16.674,95

16.674,95

0,00

227.841,23

227.841,23

227.841,23

0,00

Χρηματικό Υπόλοιπο
Προηγούμενης Χρήσης
Τακτικά

Σύνολο Α

Α.Έσοδα Χρήσης 2015
Έσοδα Χρήσης
Τακτικά
Εκτακτα
Εισπράξεις από δάνεια και
ΠΟΕ
Εισπράξεις υπερ δημοσίου
και τρίτων
Σύνολο Β
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

Προϋπολ/ντα
286.748,80
633.099,73
757.509,54

Βεβαιωθέντα
268.609,24
510.375,16
0,00

Εισπραχθέντα
219.134,34
510.375,16
0,00

Εισπρακτέα
υπόλοιπα
49.475,00
0,00
0,00

76.352,21

51.564,16

51.564,16

0,00

1.753.710,28
1.981.551,51

830.548,56
1.058.389,79

781.073,66
1.008.914,89

49.475,00
49.475,00

Β. Δαπάνες Χρήσης
Είδος
Δαπάνης
Σύνολο Εξόδων
Σύνολο

Προϋπολ/σες
1.981.551,51
1.981.551,51

Ενταλθείσες
720.274,82
720.274,82

Πληρωθείσες
720.274,82
720.274,82

Αδιάθετες
πιστώσεις
1.201.801,06
1.201.801,06
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Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
Είδος Λογαριασμού

Χρηματικό
Υπόλοιπο

Τακτικά

162.574,14

Έκτακτα ανιδείκευτα

105.324,29

Έκτακτα Ειδικευμένα

20.741,54

Σύνολο

288.639,97

2. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους
Χρήσης με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκθέτει
τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2015

Ασώματες Ακινητοποιήσεις

32.178,71

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

940.200,03

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

940.200,03

Απαιτήσεις

833.340,52

Χρηματικά Διαθέσιμα

280.847,32

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.114.187,84

Σύνολο ενεργητικού

2.086.566,58

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κεφάλαιο
Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγησεις- δωρεές
παγίων
Αποτελέσματα εις νέον
Καθαρή θέση
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

31.12.2015
722.212,58
502.887,54
85.413,41
1.310.513,53
757.509,54
4.550,08
13.993,43
776.053,05
2.086.566,58
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
Έξοδα διοίκησης
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
Σύνολο αποσβέσεων παγίων
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
αποσβέσεις
Αποτελέσματα χρήσεως

31.12.2015
218.098,57
167.295,59
50.802,98
16.804,95
67.607,93
41.823,90
25.784,03
7.090,89
1.920,00
30.954,92
3.983,45
50.849,65
374,61
85.413,41
162.782,92
162.782,92
85.413,41

Γαύδος...../07/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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