Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.∆.315/29-12-1999)

ΤΟΥ « ∆ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ »
1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ 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 την νοµοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι
λόγοι που την επέβαλαν, µε πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιµότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
∆εν 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 ∆ήµος
κάνει τέτοιες συµπτύξεις, είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
∆εν 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 προηγούµενης 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.
Ο ∆ήµος συνέταξε τον πρώτο ισολογισµό τον πρώτο ισολογισµό στις 31/12/2003.
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2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ : Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση
των διαφόρων 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 κατάστασης και των αποτελεσµάτων χρήσεως του ∆ήµου.
(1)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιµήθηκαν στην αξία της

τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή µε βάση το σύστηµα του αντικειµενικού
προσδιορισµού, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
(1α) Η αξία των λογαριασµών «Κτίρια– εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα » 2.709.792,63 €
προσδιορίσθηκαν µε βάση το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων που
προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες
και τις αξίες, θα τακτοποιηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου
1.1.108 του Π.∆. 315/30.12.1999.
(2) Συµµετοχές

55.908.45

(3) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(4) Αποθέµατα δεν υπάρχουν.
(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 διαφόρων αυτών.

Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτηµα

καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις µεταβολές των λογαριασµών «διαφορές
αναπροσαρµογής», που έγιναν µέσα στην χρήση.
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∆εν εφαρµόστηκαν 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.
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και δεν προέκυψαν
συναλλαγµατικές διαφορές.
3.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 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.
ΑΞΙΕΣ

ΚΤΗΣΕΩΣ

Υπόλοιπο

Προσθήκες

01.01.2008

Χρήσης 2008

31.12.2008

409.973,41

50.511,88

460.485,29

5.209.810,66

1.102.629,83

5.331.781,63

Κτίρια και τεχνικά έργα

2.599.410,06

110.382,57

2.709.792,63

Γήπεδα – οικόπεδα

2.536.188,30

17.750,00

2.553.938,30

Μηχανήµατα - τεχνικές εγκ/σεις

171.206,94

105.544,71

276.751,65

Μεταφορικά µέσα

647.780,39

0,00

647.780,39

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

290.741,90

55.876,36

346.157,33

Β. Έξοδα εγκατάστασης–(λοιπά

Σύνολο

έξο
δα εγκατάστασης)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής
χρήσης
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Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
ΣΥΝΟΛΟ

153.923,66

591.340,67

745.264,33

12.019.035,32

2.034.036,02

13.071.951,55

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο

Αναπόσβεστη

01/01/2008

2008

31/12/2008

Αξία 31/12/2008

67.393,65

86.762,17

154.155,82

306.329,47

0,00

0,00

0,00

2.553.938,30

χρήσης

846.575,97

265.252,74

1.129.828,71

4.201.952,92

Κτίρια και τεχνικά έργα

778.288,15

207.191,19

985.479,34

1.724.313,29

Μηχανήµατα -τεχνικές

91.252,57

34.805,88

126.058,45

150.693,20

Μεταφορικά µέσα

211.965,43

24.733,58

239.699,01

408.081,38

Έπιπλα και λοιπός

176.688,71

48.964,84

225.653,55

120.503,78

0,00

0,00

0,00

745.264,33

2.172.164,48

667.710,40

2.860.874,88

10.211.076,67

Έξοδα εγκατάστασης–
(λοιπά
έξοδα εγκατάστασης)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – οικόπεδα
Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής

εγκ/σεις

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση
ΣΥΝΟΛΟ

(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.
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(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.
∆εν 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 δεν 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.
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τις
συνδεδεµένες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της
νοµοθεσίας.
∆εν υπάρχουν συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
(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.
Μετοχές της 31/12/2008

Αξία κτήσης
Αποτίµηση 31-12-2008

55.908,45
16.935,91

(γ) 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.
∆εν υπάρχουν διαφορές.
5

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(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.
Όλα τα αναλώσιµα και τα ανταλλακτικά παγίων που αγοράστηκαν µέσα στη χρήση αναλώθηκαν
µέσα στη χρήση.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο του ∆ήµου ποσού 8.471.268,89 € αφορά τη διαφορά µεταξύ των στοιχείων του
ενεργητικού µείον τις υποχρεώσεις και προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης (2003) των
στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του ∆ήµου καθώς επίσης και από τις τροποποιήσεις του
Ισολογισµού έναρξης που έγιναν µέσα στη χρήση 2003 και όλων των τροποποιήσεων της χρήσης
2003.
Το κεφάλαιο του δήµου αυξήθηκε στη χρήση του 2008 κατά 14.673,51 € λόγο καταχώρησης της
συµµετοχής του δήµου στο κεφάλαιο της ∆ηµοτικής επιχείρησης.
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασµού του ισολογισµού « λοιπές
προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες.
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου, 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.
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν δάνεια από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:
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Υπόλοιπο ∆ανείων

Μακροπρόθεσµες

Βραχυπρόθεσµες

31/12/2008

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

31/12/2008

∆όσεις κεφαλαίου που λήγουν
Στην επόµενη χρήση

70.743,44

66.972,73

3.770,71

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.10: Οι υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον
ισολογισµό του ∆ήµου, 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.
Ο ∆ήµος δεν έχει ελεγχθεί την τελευταία δεκαετία από τα ασφαλιστικά ταµεία για τις
καταβαλλόµενες εισφορές.
Ο ∆ήµος δεν έχει ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και πιθανές υποχρεώσεις δεν µπορούν να
προσδιοριστούν.
8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασµών 36.01
«έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσεως πληρωτέα», αν τα ποσά αυτά είναι
σηµαντικά.
Τα έσοδα χρήσης εισπρακτέα ποσού 103.481,15 ευρώ αφορούν έσοδα εισπρακτέα από ∆ΕΗ
(δηµοτικά τέλη) Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2008.
Τα έξοδα χρήσης δεδουλευµένα

119.019,62 ευρώ αφορούν έξοδα για ∆ΕΗ (τέλη

ηλεκτροφωτισµού) Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2008.
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
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εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής θέσεως του ∆ήµου . Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές
ειδικών µηνιαίων παροχών, π.χ. µηνιαίων βοηθηµάτων, καθώς και οι οικονοµικές δεσµεύσεις
σε συνδεµένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.
Αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού µε τη διπλογραφική µέθοδο.
10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑ ΛΕΙΕΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε µορφής εγγυήσεις του ∆ήµου, 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 ( υποθήκες – προσηµειώσεις) αναφέρονται χωριστά.
Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
∆εν παρακολουθούνται λογιστικά
11.ΑΜΟΙΒΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(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.
Οι αµοιβές ∆ηµάρχου, των Αντιδηµάρχων, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στη
χρήση 2008 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 214.312,00.
(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 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.
∆εν υπάρχουν.
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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. 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 ∆ήµου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται µε όσα
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους.
(1)

Μέσος όρος προσωπικού

άτοµα 42

(2)

Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :
-Τακτικό προσωπικό : 19
- Με Σύµβαση:

15

Αορίστου χρόνου:

8

Σύνολο
(3)

42

Ανάλυση αµοιβών προσωπικού:

60.02 Αµοιβές τακτικού προσωπικού

Ευρώ

144.328,43

60.01 Αµοιβές έκτακτου προσωπικού – ειδικών περιπτώσεων

«

505.278,51

60.03 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

«

22.641,35

60.04 Αµοιβές ειδικών κατηγοριών προσωπικού

«

125.114,69

60.07 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού

«

4.287,86

Σύνολο
(4)

Ευρώ

801.650,84

Κοινωνικές επιβαρύνσεις αµοιβών προσωπικού.
60.05.51 Προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου

76.477,94

60.05.52 Προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

60.900,83

60.05.53 Προσωπικού ειδικών θέσεων

5.441,25

60.05.56 Λοιπές εργ/κές εισφορές εκτ.προσωπ.

91.108,32

Σύνολο

233.928,34
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(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.
∆εν 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 ∆ήµου.
(1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Ευρώ

Ανάλυση:
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

Ευρώ

77.645,34

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

Ευρώ

2.445,54

Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων

Ευρώ

17.665,37

Σύνολο

97.756,25

(2) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Ευρώ

Ανάλυση:
-Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Ευρώ

70.567,34

-Έκτακτες ζηµίες

Ευρώ

0,18

-Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

Ευρώ

4.960,84

Σύνολο

75.528,36

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 εδικές διατάξεις της νοµοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να
παρουσιάζεται µία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και
των αποτελεσµάτων του ∆ήµου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται µε όσα αναφέρονται στις
προηγούµενες παραγράφους.
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∆εν υπάρχουν.

∆ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 31/05/2009
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΥ

Το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από δέκα (11) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην
έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε, µε ηµεροµηνία ../08/2009 .

O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Σέρρες ../08/2009
Κρίτων Τζαβέλας
Α.Μ.ΣΟΕΛ 12341
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