ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Π. Δ. 315/1999 Παρ. 4.1.501
Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις
που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας
Περ.21α Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί
καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη
σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας.
Περ.21β Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της
δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του
λογαριασμού "Αποτέλεσμα Χρήσεως".
Περ.21γ Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό
στοιχείου σχετιζόμενου με τους περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Περ.21δ Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των
λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση
της επιχειρήσεως το απαιτεί.
Περ.22 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.
Περ.23 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης
χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.

Δεν έγινε

Δεν έγινε
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Περ.7α
Βάσεις
μετατροπής
σε
ευρώ
περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο
νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των
συναλλαγματικών διαφορών.
Περ.2α Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις
βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών
μεθόδων αποτιμήσεως.
Περ.1 Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την
αποτίμηση των διαφόρων στοιχείων των
οικονομικών καταστάσεων

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις
σε Ξ.Ν.
Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του
315/1999 παράγραφος 1.1.108.

Π.Δ.

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 του διπλογραφικού συστήματος
των λογαριασμών των παγίων στοιχείων
(αξίας
κτήσεως
και
αποσβέσεων)
προέκυψαν κατά την απογραφή της
περιουσίας του Δήμου.
Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές
αποτιμούνται στην τιμή κτήσεως. Τιμή
κτήσεως είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς των
αποθεμάτων αυξημένη με τα ειδικά έξοδα
αγοράς και μειωμένη με τις εκπτώσεις.
Οι Συμμετοχές αποτιμώνται ως εξής: α) Οι
Ανώνυμες εταιρείες αποτιμώνται με βάση την
εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει
από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό,
β) Οι λοιπές εταιρείες αποτιμώνται στην αξία
κτήσεως.
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Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
Παρ.3α – Περ.16 Μεταβολές παγίων στοιχείων Παρατίθεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με
και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη
αποσβέσεως).
Περ.4 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν

Πίνακας μεταβολών παγίων & Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Περιγραφή

Αξία κτήσεως
31.12.2015

Μεταβολές
χρήσεως
2016

Αξία κτήσεως
31.12.2016

Αποσβεσθέν
τα έως
31.12.2015

Αποσβέσεις
χρήσης 2016

Αποσβεσθέν
τα έως
31.12.2016

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο έως
31.12.2016

1. Εδαφικές Εκτάσεις

52.105.659,42

0,00

52.105.659,42

-

-

-

52.105.659,42

2. Κτιριακές εγκαταστασεις κοινής
χρήσεως

11.510.357,82

0,00

11.510.357,82

4.983.350,26

574.041,91

5.557.392,17

5.952.965,65

3. Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι
κοινής χρησεως

11.613.170,83

0,00

11.613.170,83

5.416.710,51

327.683,17

5.744.393,68

5.868.777,15

4. Οδοί- οδοστρωματα κοινης
χρήσεως

38.136.078,73

651.061,62

38.787.140,35

20.283.862,23

1.448.797,96

21.732.660,19

17.054.480,16

5. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

2.794.905,70

0,00

2.794.905,70

1.809.060,43

98.135,19

1.907.195,62

887.710,08

6. Εγκαταστάσεις
Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως

2.745.201,13

0,00

2.745.201,13

2.019.700,42

106.190,66

2.125.891,08

619.310,05

7. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις
κοινής χρήσεως

24.567.289,93

0,00

24.567.289,93

11.726.522,86

975.913,57

12.702.436,43

11.864.853,50

8. Ορυχεία-Μεταλλεία-ΛατομείαΑγροί-Δάση

15.298.126,35

6.000,00

15.304.126,35

2.911,88

224,04

3.135,92

15.300.990,43

9. Κτίρια-Εγκατ.κτιρίων-Τεχνά
Έργα

73.709.884,71

261.465,57

73.971.350,28

64.793.468,67

1.458.536,28

66.252.004,95

7.719.345,33

10. Μηχ/τα τεχν. εγκ.& λοιπός
μηχ/κός εξοπλισμός.

2.597.071,06

3.199,20

2.600.270,26

2.233.274,77

85.797,93

2.319.072,70

281.197,56

11. Μεταφορικά μέσα

5.464.880,31

0,00

5.464.880,31

5.030.410,73

125.840,99

5.156.251,72

308.628,59

12. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

5.231.508,29

222.249,24

5.453.757,53

4.571.614,81

196.134,14

4.767.748,95

686.008,58

13. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
& προκαταβολές κτήσεως παγίων

55.540.456,17

4.463.612,30

60.004.068,47

-

-

-

60.004.068,47

7.807.942,46

12.994,95

7.820.937,41

7.454.467,31

159.591,65

7.614.058,96

206.878,45

309.122.532,91

5.620.582,88

314.743.115,79

130.325.354,88

5.556.887,49

135.882.242,37

178.860.873,42

29.139.549,06

-15.693.511,92

13.446.037,14

-

-

-

13.446.037,14

338.262.081,97

-10.072.929,04

328.189.152,93

130.325.354,88

5.556.887,49

135.882.242,37

192.306.910,56

14. Ασώματες ακινητ. & έξοδα
πολυετούς αποσβέσεων

ΣΥΝΟΛΟ

16. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και
λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Περ.25α Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων Δεν σχηματίστηκαν
παγίων περιουσιακών στοιχείων.
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Περ.19α Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των
εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)
που αφορούν τη χρήση.
Περ.19β Ανάλυση ποσών “Τόκοι κατασκευαστικής
περιόδου”.
Περ.19γ Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων
"Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως".
Περ.7β Συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν
απόκτηση παγίων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Παράγραφος 4. Συμμετοχές-Χρεόγραφα
Περ.24 Επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά Παρατίθεται σχετικός πίνακας
με συνδεμένες επιχειρήσεις.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο.Α.Π. & Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΝΠΔΔ

100,00 %

ΔΕΥΑΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

100,00 %

ΔΕΠΕΠΟΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

100,00 %

Κ.Ε.Π & Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

100,00 %

ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

100,00 %

ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ΒΙΟΠΑ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙΟΠΑ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεταιριστική τράπεζα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΔΗΚΟ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11,11 %

. Περ.3β-1 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών

Στο
έτος
2016
διενεργήθηκε
πρόβλεψη αποτίμησης της αξίας των
τίτλων συμμετοχής, ενώ σε 2 ΑΕ, στην
ΒΙΟΠΑ & ΣΤΗΝ ΑΝΔΗΚΟ δεν έγινε
αποτίμηση στο 2016
αποτίμησης Δεν υπάρχουν

Περ.3β-2–Περ.8–2
Διαφορές
χρεογράφων και πίνακας κατεχομένων.
Περ.8-1 Πίνακας κατεχομένων τίτλων
επένδυσης και αποτίμησης.

πάγιας Παρατίθεται πίνακας

ΑΞΙΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
31/12/2015

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2016ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2016

Ο.Α.Π. & Ν. ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ

29.347,03
-29.347,03
0,00

61.907,89

61.907,89

ΒΙΟΠΑ ΑΕ

264.000,00
-36.038,69
227.961,31

0,00

264.000,00
-36.038,69
227.961,31

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΕΥΑΚ

8.785.102,12
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0,00

ΑΞΙΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
31/12/2016

8.785,102,12

ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

ΔΕΠΕΠΟΚ

Συνεταιριστική τράπεζα
Κ.Ε.Π & Μ.
ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΔΗΚΟ ΑΕ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων
ΣΥΝΟΛΟ

7.325,00
308.152,37

-7.180,52

7.325,00
300.971,85
308.296,85

804.286,00
18.727.441,35
19.531.727,35

16.414,00
-18.727.441,35
-18.711.027,35

820.700,00

-311,27

0,00

2.934.299,81

2.934.299,81

31.799,52

105.231,83

0,00

92.000,00
106.135,28
198.135,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
311,27
311,27
30.000,00
-30.000,00
0,00
388.041,09
-314.608,78
73.432,31
92.000,00
106.135,28
198.135,28
3.000,00
-3.000,00
50.000,00
-50.000,00
0,00
3.000,00

-3.000,00

0,00

29.135.147,01

-15.693.511,92

13.441.635,09

Οι Συμμετοχές αποτιμώνται ως εξής:
 Οι Ανώνυμες εταιρείες αποτιμώνται με βάση την εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει από τον τελευταίο
δημοσιευμένο ισολογισμό.
 Οι λοιπές εταιρείες αποτιμώνται στην αξία κτήσεως.

Παράγραφος 5. Αποθέματα
Περ.6 Διαφορές από την αποτίμηση των Δεν υπάρχουν αποθέματα
αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στην
τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την
ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού.
Περ.5
Διαφορές
από
υποτίμηση Δεν υπάρχουν
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Παράγραφος 6. Κεφάλαιο
Περ.25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο που
οφείλεται στην συμπλήρωση της απογραφής
έναρξης τήρησης διπλογραφικού βάση του
ΠΔ. 315/99 παρ.8β.

Στην παρούσα χρήση μεταβλήθηκε-αυξήθηκε
το κεφάλαιο του Δήμου, από χρηματοδότηση
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων με το
ποσό των 1.395.360,90€.

Παράγραφος 7. Υποχρεώσεις
Περ.18 Οι οικονομικές δεσμεύσεις από
συμβάσεις κ.λ.π. που εμφανίζονται στους
λογαριασμούς
τάξεως.
Υποχρεώσεις
καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών για
οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες
επιχειρήσεις.
Περ.10 Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται
στο ισολογισμό.
Περ.9α Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω
από 5 έτη.
Περ.9β Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με
εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν
Αφορούν δάνεια από το ΤΠΔ & τις τράπεζες
Δεν υπάρχουν

Παράγραφος 8. Προβλέψεις
Περ.20 Ανάλυση
προβλέψεις”.

λογαριασμού

“Λοιπές Ανέρχονται στο ποσό των 258.437,91€ και
αφορά δικαστική απόφαση εις βάρος του
Δήμου
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Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασμοί
Περ.17δ Ανάλυση των κονδυλίων
μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού.
Περ.17ε Ανάλυση των κονδυλίων
μεταβατικών λογαριασμών παθητικού.

των Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: ανέρχονται
στο ποσό των 1.395.360,90€ και αφορούν
χρηματοδότηση
ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων
των Έξοδα χρήσεως δουλευμένα: ανέρχονται
στο ποσό των 2.059.046,02€ και αφορούν
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.559.942,75€
και διάφορα έξοδα 499.103,27€.

Παράγραφος 10. Λογαριασμοί τάξεως
Περ.25γ Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως.

Αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης του
προϋπολογισμού 2016 με τη διπλογραφική
μέθοδο

Παράγραφος 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
Περ.15 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Δεν παρακολουθούνται λογιστικά
που χορηγήθηκαν από τον δήμο ή δόθηκαν
υπέρ του Δήμου.

Παράγραφος 12. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
Περ.13α Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και
διευθύνσεως του δήμου.
Περ.13β Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν για
συντάξεις πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης και
διεύθυνσης.
Περ.14 Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε
όργανα διοικήσεως και διεύθυνσης.

Ανέρχονται στο ποσό των 414.758,00€.
Δεν υπάρχουν
Δεν υπάρχουν

Παράγραφος 13. Έξοδα προσωπικού
Περ.11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος Μέσος όρος προσωπικού 575 υπάλληλοι και
κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού με αναλύονται :
το συνολικό κόστος τους.
-Μόνιμοι
286
- ΙΔΑΧ
144
-Συμβάσεις
132
- Έμμισθη εντολή
2
- Ειδικοί Συνεργάτες
5
Πρακτική άσκηση
-Λοιποί
6
Σύνολο
575
1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:
-Έξοδα προσωπικού 174.084,48€
-Μισθοί μονίμων υπαλλήλων 5.084.768,70€
-Μισθοί υπαλλήλων αορίστου χρόνου
2.022.468,21€
-Αμοιβές υπαλλήλων ειδ. θέσεων
132.814,41€
-Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων 847.871,64€
-Εργοδοτικές εισφορές 1.755.481,18€
-Παρεπόμενες παροχές και έξοδα
προσωπικού 68.512,15€
-Δαπάνες πρόσληψης-εκπαίδευσης &
επιμόρφωσης προσωπικού: 300,00€
Σύνολο :
10.086.300,47€

Παράγραφος 14. Αποτελέσματα χρήσεως
Περ.25δ Κύκλος εργασιών.

Τα ίδια έσοδα του Δήμου ανέρχονται στο
ποσό των 20.301.722,86€ και τα έσοδα από
λοιπές δραστηριότητες του δήμου στο ύψος
των 9.046.055,36€.
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Περ.17α Ανάλυση των εκτάκτων
ανόργανων αποτελεσμάτων.

και 1. Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα
ανέρχονται στο ποσό ύψους 159.977,07€ και
αφορούν
φορολογικά
πρόστιμα
και
προσαυξήσεις χρήσης 4.214,45€, τόκους
υπερημερίας 65.017,16€ και διαγραφές
χρηματικών καταλόγων 19.546,00€.
2. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα
ανέρχονται στο ποσό ύψους 5.000.076,58€ και
αφορούν αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις
επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων ποσό
3.503.067,61€, διάφορα έκτακτα έσοδα
1.487.924,17€ και έκτακτα & ανόργανα έσοδα
από εκποιήσεις παγίων 9.084,80€.
Περ.17β Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα 1. Τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων
προηγούμενων
χρήσεων,
"Έξοδα ανέρχονται στο ποσό ύψους 123.747,36€ και
προηγούμενων χρήσεων", “Προβλέψεις για αφορούν έξοδα προσωπικού 1.851,45€,
έκτακτους κινδύνους” και “Έσοδα από αμοιβές αιρετών 1.378,28€, διάφορα έξοδα
προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων”.
8.433,21€, δαπάνες προμήθειας 85.300,00€
και έξοδα από επιστροφές αχρεωστήτως
καταβληθέντων 26.784,42€.
2. Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων
ανέρχονται στο ποσό των 2.319.749,26€ και
αφορούν
1.344.620,53€
τακτικά
και
975.128,73€ έκτακτα έσοδα παρελθόντων
οικονομικών ετών και 109.646,77€ σε
επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων
χρηματικών ποσών.

Παράγραφος 15. Άλλες πληροφορίες
Περ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που
κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μια
πιστή
εικόνα
της
περιουσίας,
της
χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των
αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν
επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις
προηγούμενες παραγράφους.

α) Από τη 1/1/2014 οι Δήμοι εμπίπτουν στις
φορολογικές
διατάξεις
περί
Φόρου
Εισοδήματος βάσει του άρθρου 46 του Ν.
4172/2013 για τα έσοδα από ενοίκια και
πιστωτικούς τόκους

Κοζάνη, 31 Ιανουαρίου 2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΛΙΩΤΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 793000

Α.Δ.Τ. ΑΒ 434023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
«BLUE VALUE ΑΕ»

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΑΔΕΙΑ Α’ ΤΑΞΗΣ 43977
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 50328
Α.Δ.Τ. ΑΒ 694846
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