-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
TOY ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
(Π.Δ 315/1999 Παρ. 4.1.501)
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.
Περ.21α

Παρέκκλιση

από

τις

Δεν έγινε.

σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως
των

ετήσιων

καταστάσεων,

οικονομικών
που

κρίθηκε

απαραίτητη για την εμφάνιση, με
απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής
εικόνας.
Περ.21β Παρέκκλιση από την αρχή

Δεν έγινε.

του αμετάβλητου της δομής και
μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού
και του λογαριασμού "Αποτέλεσμα
Χρήσεως".
Περ.21γ

Καταχώρηση

στον

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου
σχετιζόμενου με τους περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Περ.21δ Προσαρμογή στη δομή και

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

στους τίτλους των λογαριασμών με
αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική
φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
Περ.22 Συμπτύξεις λογαριασμών του

Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών.

ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμούς.
Περ.23

Αναμορφώσεις

προηγούμενης

χρήσεως

κονδυλίων
για

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

να

καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα
με

τα

αντίστοιχα

κονδύλια

της

κλειόμενης χρήσης.
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§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Περ.1 Μέθοδοι αποτιμήσεως των

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία

περιουσιακών

κόστους ιδιοκατασκευής τους ή με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της

στοιχείων

και

υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς
και των προβλέψεων για υποτιμήσεις
τους.

αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του

αξίας των η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.
(2) Τα αποθέματα υπολογίσθηκαν σύμφωνα με απογραφές των υπηρεσιών και
αποτιμήθηκαν με τις τιμές των τελευταίων αγορών.
(3) Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης και οι συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις
αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως τους.

Περ.7α Βάσεις μετατροπής σε ευρώ
περιουσιακών

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν

στοιχείων

εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.)
και

λογιστικός

χειρισμός

των

συναλλαγματικών διαφορών.
Περ.2α

Παρέκκλιση

από

τις

Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως τους.

μεθόδους και τις βασικές αρχές
αποτιμήσεως.

Εφαρμογή

ειδικών

μεθόδων αποτιμήσεως.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
Παρ.3α-Περ.16 Μεταβολές πάγιων

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας στο παράρτημα Α, με τις πληροφορίες που

στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως

απαιτεί η διάταξη και είναι συνημμένος στο παρόν προσάρτημα.

(πολυετούς αποσβέσεως)
Περ.4:

Ανάλυση

πρόσθετων

Δεν έγιναν.

αποσβέσεων
Περ.25α Προβλέψεις για υποτίμηση
ενσώματων

πάγιων

Δεν σχηματίστηκαν.

περιουσιακών

στοιχείων

Περ.19α Ανάλυση και επεξήγηση των
ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς

αποσβέσεως)

που

Περιγραφή
Μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στο Ο.Τ. 146β (περιοχή
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Αξία
Κτήσης
11.116,13

αφορούν τη χρήση.

Δημοσθένους)
Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού - Λογισμικά προγράμματα Η/Υ
ΕΤΟΥΣ 2018
Ανανέωση των αδειών χρήσης εφαρμογών λογισμικού ΕΤΟΥΣ 2018
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Αρδευτικού δικτύου οικισμού Μέσης
Σύνολο
Περ.19β Ανάλυση ποσών "Τόκοι Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

17.732,00
5.940,84
5.139,50
39.928,47

κατασκευαστικής περιόδου".
Περ.19γ Ανάλυση και επεξήγηση των
κονδυλίων

"Έξοδα

ερευνών

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

και

αναπτύξεως".

Περ.7β Συναλλαγματικές διαφορές

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

που αφορούν απόκτηση παγίων.

Περ.2β Ανάλυση και επεξήγηση της

Δεν έγινε.

γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση
ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της
αξίας

των

στοιχείων
κινήσεως

πάγιων
και
του

περιουσιακών

παράθεση

της

λογαριασμού

"Διαφορές αναπροσαρμογής".

§ 4. Συμμετοχές
Περ.24 Επεξηγηματικές πληροφορίες
σχετικά με συνδεμένες επιχειρήσεις.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΙΕΡΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ Α.Ε
ΑΛΜΑΘΕΙΑ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε.
Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό
Θέατρο Βέροιας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας
(Κ.Ε.Π.Α)

51%
25%
22,05%
100%
100%
100%

Περ.3β-1 Διαφορές αποτίμησης

Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης και οι συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν

συμμετοχών.

στην τιμή κτήσεως τους.

Περ.3β-2-Περ.8-2 Διαφορές

Τα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης και της

αποτίμησης χρεογράφων και πίνακας

χρηματιστηριακής τους τιμής στις 31.12.2018.

κατεχόμενων.

Ως τρέχουσα αξία λήφθηκε υπόψη η μέση τιμή της χρηματιστηριακής τους αξίας κατά
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το μήνα Δεκέμβριο του 2018.
Περ.8-1
τίτλων

Πίνακας
πάγιας

κατεχομένων

επένδυσης

Παρατίθεται σχετικός πίνακας.

και

αποτίμησης.

(1)

Η Αναπτυξιακή εταιρεία "ΣΥΝΟΤΑ Α.Ε." με την 4019/2011 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής έχει τεθεί σε
εκκαθάριση.

§ 5. Αποθέματα
Περ.6 Διαφορές από την αποτίμηση

Δεν υπάρχουν.

των αποθεμάτων και των λοιπών
ομοειδών στην τελευταία γνωστή
τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία
κλεισίματος ισολογισμού.
Περ.5

Διαφορές

από

κυκλοφορούντων

υποτίμηση

Δεν υπάρχουν.

στοιχείων

ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.

§ 6. Kεφάλαιο
Περ.25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο

Περιγραφή κινήσεων

που οφείλεται στην συμπλήρωση της

Κεφάλαιο Δήμων 31/12/2012

απογραφής

έναρξης

Ποσά σε ευρώ
88.871.127,65

τήρησης
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διπλογραφικού βάση του Π.Δ. 315/99
παρ.8β.

Μεταβολές 1/1-31/12/2013
Το κεφάλαιο πιστώθηκε με τα ποσά των επιχορηγήσεων που
χορηγήθηκαν στο Δήμο για την εξόφληση υποχρεώσεων οι οποίες
είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και 31.12.2011
Το κεφάλαιο χρεώθηκε με οφειλές του Δήμου προς τρίτους (κυρίως
αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων ) οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στην
απογραφή έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου
Μεταβολές 1/1-31/12/2014
Το κεφάλαιο πιστώθηκε με τα ποσά των επιχορηγήσεων που
χορηγήθηκαν στο Δήμο για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Αρ.
πρωτ. 29465/1-07-2014)
Μεταβολές 1/1-31/12/2015
Το κεφάλαιο χρεώθηκε λόγω διαγραφής απαιτήσεων μη βεβαιωμένων
ταμειακά λόγω παρέλευσης 5 ετίας.
Το κεφάλαιο πιστώθηκε λόγω διαγραφής υποχρεώσεων προς το
Δημόσιο και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία λόγω παρέλευσης 5 ετίας.
Κεφάλαιο 31/12/2018

1.364.719,22
-1.396.151,77

613.567,88

-555.177,87
165.999,12
89.064.084,23

§ 7. Υποχρεώσεις
Περ.18 Οι οικονομικές δεσμεύσεις
από

συμβάσεις

κ.λ.π.

εμφανίζονται στους

που

λογαριασμούς

τάξεως.

Υποχρεώσεις

ειδικών

μηνιαίων

οικονομικές

Δεν υπάρχουν.

καταβολής

παροχών

δεσμεύσεις

για
για

συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Περ.10

Υποχρεώσεις

που

δεν

Δεν υπάρχουν.

εμφανίζονται στο ισολογισμό.

Περ.9α

Μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Μακροπρόθεσμα δάνεια:


Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ποσά σε €
933.277,42

Σύνολο
933.277,42
Περ.9β Υποχρεώσεις καλυπτόμενες

Δεν υπάρχουν.

με εμπράγματες ασφάλειες.

§ 8. Προβλέψεις
Περ.20

Ανάλυση

λογαριασμού

Δεν υπάρχουν.

"Λοιπές Προβλέψεις".
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§ 9. Μεταβατικοί λογαριασμοί
Περ.17δ Ανάλυση των κονδυλίων
των

μεταβατικών

Στο σύνολο τους αφορά επιχορηγήσεις που εισπράχθηκαν στην χρήση 2019

λογαριασμών

"Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα".
Περ.17ε Ανάλυση των κονδυλίων
των

μεταβατικών

Δεν υπάρχουν.

λογαριασμών

"Έξοδα χρήσεως πληρωτέα”.

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

Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού με

τάξεως.

διπλογραφική μέθοδο.

§ 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
Περ.15 Εγγυήσεις και εμπράγματες

Για την εξασφάλιση των δανείων που έχει λάβει ο Δήμος από πιστωτικά ιδρύματα,

ασφάλειες που χορηγήθηκαν από τον

υπάρχει ενέχυρο για τις απαιτήσεις του Δήμου από ΣΑΤΑ, ΤΑΠ

δήμο ή δόθηκαν υπέρ του δήμου.

&

του φόρου

€
€

152.280,00
113.400,00

ηλεκτροδοτούμενων χώρων .

§ 12. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.
Περ.13α Αμοιβές μελών οργάνων

Έξοδα παράστασης Δημάρχου, Αντιδημάρχου & Προέδρου Δ.Σ.
διοίκησης και διευθύνσεως του Έξοδα κινήσεως και αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων
δήμου

Περ.13β

Υποχρεώσεις

που

Δεν υπάρχουν.

δημιουργήθηκαν για συντάξεις σε
πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης
και διεύθυνσης.

Περ.14 Δοθείσες προκαταβολές και

Υπόλοιπο παγίας προκαταβολής που έχει δοθεί στους εκπροσώπους και προέδρους των
πιστώσεις σε όργανα διοίκησης και τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου ποσό € 5.000,00
διεύθυνσης.

§ 13. Έξοδα προσωπικού.
1.Μέσος όρος προσωπικού (άτομα)
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια 2.Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
ΜΟΝΙΜΟΙ
της χρήσεως προσωπικού και
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
κατηγορίες αυτού, με το συνολικό
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
κόστος τους.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΕΚΤΑΚΤΟΙ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)
Περ.11

Μέσος

όρος

316

του

219
64
6
3
11
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ΕΚΤΑΚΤΟΙ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
ΕΡΓΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΕΠ
Σύνολο άτομα
3.Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:
- Τακτικού και εκτάκτου:
Μισθοί

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

Σύνολο:

3
3
5
2
316
€
€
€
€

5.470.150,37
1.408.604,48
57.927,07
6.936.681,92

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

Περ.17α Ανάλυση των εκτάκτων και
ανόργανων αποτελεσμάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έσοδα εμπορευμάτων
Έσοδα από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοδομών
και λοιπών ακινήτων
Έσοδα από εκποίηση υλικών ανακύκλωσης
Έσοδα από εκποίηση μεταφορικών μέσων
Σύνολο:
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Από υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Έσοδα από δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και
λαϊκές αγορές
Λοιπά τέλη και δικαιώματα (Τέλος ακίνητης περιουσίας,
Τέλος διαφήμισης κ.λ.π.)
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών νεκροταφείων
Έσοδα από μισθώματα δημοτικών χώρων
Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και
κοινόχρηστων χώρων
Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων
Σύνολο:
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα προσαυξήσεις
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Γενικό σύνολο

ΠΟΣΑ ΣΕ €
956,60
439,20
707,00
2.102,80
5.144.461,56
62.848,57
1.121,00
943.299,47
103.944,64
68.384,74
387.294,77
21.609,18
6.732.963,93
695.967,77
18.110.076,17
25.541.110,67

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Σύνολο
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων του παγίου ενεργητικού
Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων λόγω παρέλευσης
πενταετίας
Διάφορα έκτακτα έσοδα
Σύνολο

ΠΟΣΑ ΣΕ €
250,00
249,96
324,56
824,52
4.144.474,15
239,32
12,33
4.144.725,80

(3) Έκτακτες Ζημιές : Δεν υπάρχουν.
(4) Έκτακτα Κέρδη : Δεν υπάρχουν.
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Περ.17β Ανάλυση των λογαριασμών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

"Έσοδα προηγούμενων χρήσεων",

(1) Έσοδα προηγουμένων χρήσεων:

"Έξοδα προηγούμενων χρήσεων" και
"Έσοδα

από

προβλέψεις

προηγούμενων χρήσεων".

ΠΟΣΑ ΣΕ €

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αρδεύσεως
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (τέλος 3%, τέλη δικαιώματος
βοσκής, αυθαιρέτων, μισθώματα, τέλος χρήσεως πεζοδρομίων)
Πρόστιμα Κ.Ο.Κ
Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σύνολο

100.036,69
101.596,65
7.349,67
21.425,12
56.061,13
24.665,00
12.881,22
47.204,80
371.220,28

(2) Έξοδα προηγουμένων χρήσεων:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαγραφές-εκπτώσεις εσόδων Π.Ο.Ε.
Καταβολή ποσών σε τρίτους βάσει διαφόρων δικαστικών αποφάσεων
Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Εργοδοτικές εισφορές σχολικών φυλάκων
Σύνολο

ΠΟΣΑ ΣΕ €
74.347,05
82.744,17
96.800,97
64.770,80
318.662,99

§ 15. Άλλες πληροφορίες
που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.
(α)

Άρθρο

1

παρ.4.1.501.

περίπτ.25.

Δεν υπάρχουν

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα
καθοριστούν

με

ειδικές

διατάξεις

της

νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να
παρουσιάζεται
περιουσίας,

μία
της

πιστή

εικόνα

της

χρηματοοικονομικής

καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του
Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα
αναφέρονται

στις

προηγούμενες

παραγράφους.

Βέροια, 30/08/2019
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤYΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΛΗ
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