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Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως

393.714,34

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμεια κοινής χρήσεως
2.Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Αναπ/στη αξία

304.793,40

Αξία κτήσεως

88.920,94

350.658,54

Αποσβέσεις

Αναπ/στη αξία

291.725,29

58.933,25

5.838.557,23
3.819.675,01
20.872.676,48
1.881.827,76
29.906.100,64
12.176.053,18
1.979.069,69
1.451.145,30

2.430.173,63
17.817.035,49
1.373.481,37
4.773.232,78
997.804,18
614.560,20

5.838.557,23
1.389.501,38
3.055.640,99
508.346,39
29.906.100,64
7.402.820,40
981.265,51
836.585,10

5.838.557,23
3.805.023,23
20.872.676,48
1.881.827,76
29.906.100,64
12.069.843,05
1.840.520,68
1.451.145,30

2.341.613,69
17.595.494,78
1.328.729,19
4.308.402,26
943.762,43
556.514,40

5.838.557,23
1.463.409,54
3.277.181,70
553.098,57
29.906.100,64
7.761.440,79
896.758,25
894.630,90

481.272,63
1.353.657,32
1.179.458,65
1.175.170,51
82.114.664,40

295.459,57
1.111.382,55
1.011.220,94
30.424.350,71

185.813,06
242.274,77
168.237,71
1.175.170,51
51.690.313,69

432.162,37
1.353.657,32
1.110.654,43
720.476,82
81.282.645,31

265.050,88
1.006.188,98
966.269,78
29.312.026,39

167.111,49
347.468,34
144.384,65
720.476,82
51.970.618,92

ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις
5.Χρεώστες διάφοροι

4.040.742,34
823.489,74

ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)

839.887,94

2.605.902,03

52.530.201,63

54.576.520,95

4.005.892,09
823.489,74

3.217.252,60
102.312,63
3.319.565,23

3.182.402,35
97.121,19
3.279.523,54

0,77
1.637.392,68
1.637.393,45

1.182.125,54
1.182.125,54

4.956.958,68

4.461.649,08

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο

IΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά
ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ελλείμματος προηγουμένων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AIV)

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια τραπεζών
2α.Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
8.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΤΓΗΤΚΟΥ
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

1.628,04

-

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

57.577.709,29

59.097.103,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

13.963.275,12

14.100.652,32

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

38.803.646,34

38.803.646,34

26.363,27
13.921.865,30
13.948.228,57

26.363,27
15.504.194,85
15.530.558,12

35.023,00

35.023,00

-332.464,86
-841.458,60
-1.173.923,46

-539.164,53
-302.294,07
-841.458,60

51.612.974,45

53.527.768,86

9.155,71

9.155,71

405.000,00
2.204.655,21
2.609.655,21

450.000,00
2.171.688,40
2.621.688,40

2.696.535,48
156.467,64
21.887,28
317,70

2.259.982,63
247.377,69
46,30
75,53

60.000,00
25.995,64
2.961.203,74
5.570.858,95

60.000,00
143.156,14
2.710.638,29
5.332.326,69

Location: Athens

ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων-Δωρεές παγίων
3.Δωρεές παγίων
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων

384.720,18

227.852,02

57.577.709,29
-

59.097.103,28
-

13.963.275,12

14.100.652,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προυπολογισμό
Μείον:Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα(έλλεμμα)εκμεταλλεύσεως
Πλέον:Αλλα έσοδα
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

1.544.885,75
79.060,13
2.418.187,92

6.165.334,96
6.491.111,39
967.671,70
23.921,07

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

1.908.640,39
344.395,21
2.474.402,64

4.042.133,80
5.134.024,97
-1.091.891,17
641.819,39
-450.071,78

1.097.494,22
32.100,63

991.592,76
-1.441.664,54

4.727.438,24
5.633.311,56
-905.873,32
403.757,23
-502.116,09

Ποσά Κλειόμενης

Ποσά προηγούμενης

χρήσεως 2014

χρήσεως 2013

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως
-325.776,43
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλείματος/πλεονάσματος)
προηγούμενων χρήσεων
-841.458,60
Μείον:
1. Φόρος εισοδήματος
-6.688,43
Έλλεμμα εις νέο
-1.173.923,46

-539.164,53
-302.294,07
-841.458,60

1.129.594,85
-1.631.710,94

325.776,43
32.470,45
169.701,97

700.359,74
748.551,58
195.791,69

26.237,01
-137.231,52
-1.578.896,06

171.976,11

707.300,02
849.692,82

1.448.911,32

5.544,93
313.162,40

195.791,69
-325.776,43

1.125.392,43
1.125.392,43

-145.739,10
-1.777.450,04

1.556.992,84

318.707,33
-539.164,53

1.112.694,50
-325.776,43

1.112.694,50

-539.164,53

Παλαμάς Καρδίτσας, 3 Ιουλίου 2015
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΜΕΝΤΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ. 811792

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΧΟΥ
ΑΔΤ Π.499222

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΝΤΑΪΦΗ
ΑΔΤ Π.516845
Αρ. αδ. Α' τάξης 0028317

ΖΩΗ ΜΑΝΩΛΗ
ΑΔΤ ΑΜ.392580

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Παλαμά οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή:
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1). Δεν καταχωρήθηκαν μέχρι την 31.12.2014 στα βιβλία του Δήμου ορισμένα ακίνητα ιδιοκτησίας του, που
εκκρεμούν από προηγούμενη χρήση. 2). Οι καθυστερημένες απαιτήσεις του Δήμου από Δημότες-Πελάτες ανέρχονται την 31.12.2014 σε ευρώ 3.300.000,00 περίπου. Η σχηματισμένη από προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη, για την κάλυψη ενδεχόμενης ζημιάς από τη μη
ρευστοποίηση τους, που ανέρχεται σε ευρώ 823.489,74, έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να συμπληρωθεί με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων, έτσι ώστε να καλύπτει ποσοστό 50% τουλάχιστον των εν λόγω απαιτήσεων. 3) Στο μεταβατικό λογαριασμό του
παθητικού «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και αξία ευρώ 152.371,10, που αφορά εξοδοποιημένες σε προηγούμενη χρήση (2006) επιχορηγήσεις για συντηρήσεις σχολείων, οι οποίες φέρονται οφειλόμενες σε συσχετιζόμενους Φορείς (Σχολικές
Επιτροπές). Εκκρεμεί από προηγούμενη χρήση η διακρίβωση του ενεργού ή μη των εν λόγω οφειλών, με βάση σχετική σύσταση μας, λαμβανομένων υπόψη τυχόν συντηρήσεων σχολείων που είχαν πραγματοποιηθεί ευθέως από το Δήμο δεδομένου ότι δεν υφίστανται ισόποσα
ευδιάκριτα διαθέσιμα μεταφερόμενα από τις προηγούμενες χρήσεις προς κάλυψη τους. 4) Δε λάβαμε επιστολές από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου προκειμένου να προσδιορίσουμε την αξία των επίδικων, μη λογιστικοποιμένων, διεκδικήσεων Τρίτων κατά του Δήμου και
να υπολογίσουμε το ύψος της συνολικής επαρκούς σχετικής πρόβλεψης, που έπρεπε να σχηματισθεί σε βάρος των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων, για την κάλυψη τους. Σημειώνεται ότι στα έξοδα της ελεγχόμενης χρήσης περιλήφθηκαν επιδικασμένες αμοιβές τρίτων
αξίας ευρώ 800.000,00 περίπου. Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση του Δήμου Παλαμά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”. Έμφαση Θέματος: Δεν
τηρήθηκαν ορθά οι λογαριασμοί τάξεως του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (ΠΔ 315/99), όσον αφορά την απεικόνιση σε αυτούς των αξιών που εμφανίζονται στους λογαριασμούς του Δημόσιου Λογιστικού. Επίσης στους λογαριασμούς τάξεως δεν αποτυπωθήκαν οι ληφθείσες και
παρασχεθείσες εγγυήσεις από το Δήμο, οι τυχόν επιβληθείσες δεσμεύσεις επί στοιχείων οικονομικών και μη οφειλετών, οι εν εξελίξει συμβάσεις κλπ. Τέλος δεν τηρήθηκαν οι λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) του κλαδικού λογιστικού σχεδίου. Στη γνώμη μας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τo θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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