
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

7η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 137.706,67 54.750,89 82.955,78 98.484,50 40.498,58 57.985,92 Ι.Κεφάλαιο 31.886.478,74 31.885.598,24

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων-Δωρεές παγίων

1.Γήπεδα-Οικόπεδα 326.308,23 -                  326.308,23 326.308,23 -                  326.308,23 4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 6.737.288,60 6.906.208,10

1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 411.640,03 265.804,65 145.835,38 411.640,03 254.667,86 156.972,17

1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 14.966.352,99 8.859.105,40 6.107.247,59 13.846.000,30 8.433.785,36 5.412.214,94 ΙV.Αποτελέσματα εις νέο

1γ.Πεζοδρόμεια κοινής χρήσεως 25.000,00 4.769,48 20.230,52 25.000,00 3.769,48 21.230,52    Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο 1.508.946,91 1.279.352,51

2.Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση 26.942.256,25 -                  26.942.256,25 26.942.256,25 -                  26.942.256,25

3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.519.556,52 1.764.721,72 2.754.834,80 4.519.556,54 1.591.183,96 2.928.372,58 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIV) 40.132.714,25 40.071.158,85

3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 228.679,71 127.180,24 101.499,47 223.950,41 119.377,61 104.572,80

3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 2.146.749,70 558.917,63 1.587.832,07 1.666.467,43 481.397,72 1.185.069,71

4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχα- Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   νολογικός εξοπλισμός 8.275,10 5.224,52 3.050,58 5.823,00 2.370,05 3.452,95 Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.Μεταφορικά μέσα 558.060,13 494.127,56 63.932,57 493.580,13 493.579,93 0,20 2α.Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 1.041.081,91 1.111.542,47

6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 133.009,38 123.812,28 9.197,10 127.612,06 120.035,55 7.576,51

7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 201.240,07 -                  201.240,07 1.609.438,14 -                  1.609.438,14

50.467.128,11 12.203.663,48 38.263.464,63 50.197.632,52 11.500.167,52 38.697.465,00 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές 261.804,69 247.746,78

ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες 5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη 20.888,60 20.283,17

    χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 44.205,19 30.324,69    στην επόμενη χρήση 70.460,56 66.514,18

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.578,71 2.542,68

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 38.307.669,82 38.727.789,69 8.Πιστωτές διάφοροι 74.487,78 76.707,63

430.220,34 413.794,44

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.471.302,25 1.525.336,91

ΙΙ.Απαιτήσεις

1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 141.770,06 171.456,53

    μείον: προβλέψεις 98.825,26 42.944,80 -                   171.456,53

5.Χρεώστες διάφοροι 231.038,47 211.989,56

273.983,27 383.446,09

ΙV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο 6.427,08 4.567,92

3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 2.938.903,12 2.408.257,60

2.945.330,20 2.412.825,52

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 3.219.313,47 2.796.271,61

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Έσοδα επόμενων χρήσεων 14.166,69 -                           

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 53.643,64 36.812,05

2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 61.887,76 51.260,59 67.810,33 36.812,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 41.671.826,83 41.633.307,81 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 41.671.826,83 41.633.307,81

-                        -                          

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 5.183.330,90 5.087.875,90 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 5.183.330,90 5.087.875,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 Ποσά Κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως χρήσεως 2017 χρήσεως 2016

1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 370.518,50 213.814,95

2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 115.700,24 49.920,64 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 246.781,64 165.454,95

3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό 956.953,32 1.443.172,06 1.074.413,56 1.338.149,15 (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματος)

Μείον:Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 1.408.495,78 1.287.184,02       προηγούμενων χρήσεων 1.279.352,51 1.128.478,24

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 34.676,28 50.965,13 Μείον:

Πλέον:Αλλα έσοδα 3.301,76 3.108,66 1. Φόρος εισοδήματος -17.187,24 -14.580,68

Σύνολο 37.978,04 54.073,79 Πλεόνασμα εις νέο 1.508.946,91 1.279.352,51

ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 307.056,01 325.032,29

                3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 2.480,00 309.536,01 7.680,00 332.712,29

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -271.557,97 -278.638,50

ΠΛΕΟΝ:

            4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 56.985,06 50.858,37

ΜΕΙΟΝ:

            3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 77.154,74 -20.169,68 75.166,16 -24.307,79

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -291.727,65 -302.946,29

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα

            1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 524.346,38 528.697,05

            3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 33.214,35 557.560,73 160.602,67 689.299,72

Μείον:

            1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.506,93 5.394,65

            3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 14.544,51 19.051,44 215.503,83 220.898,48

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) 246.781,64 165.454,95

ΜΕΙΟΝ :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 717.748,27 657.890,19

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο 

            λειτουργικό κόστος 717.748,27 -                  657.890,19 -                       

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 246.781,64 165.454,95

Ανθηρό Καρδίτσας, 25 Ιουνίου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΝΤΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ

ΑΔΤ ΑΚ 804378 ΑΔΤ Χ 591849 Α.Δ.Τ. ΑΜ.392580 / Α.Α. ΟΕΕ 79682

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΠΟΛΥΖΟΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14491
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.

Μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αργιθέας, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου
Αργιθέας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, 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 για Γνώμη με Επιφύλαξη
Μέχρι συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν λάβαμε επιστολή από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για τυχόν εκκρεμείς δίκες Τρίτων κατά αυτού. Με βάση στοιχεία των Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διοίκησης του Δήμου εκκρεμούσαν, την 31.12.2017, κατά του Δήμου,
αγωγές από τρίτους ύψους € 326.000,00 περίπου, η τελική έκβαση των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματισθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.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 παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο 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 γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν ορθά οι λογαριασμοί τάξεως του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (ΠΔ 315/99), όσον αφορά τις ληφθείσες και παρασχεθείσες εγγυήσεις από το Δήμο, τις τυχόν επιβληθείσες δεσμεύσεις επί στοιχείων
οικονομικών και μη Οφειλετών, τις εν εξελίξει συμβάσεις κλπ. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις 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 των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του
Δήμου.
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 γνωστοποιήσεων, 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.


