ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΔ 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.

Δεν έγινε

Περ.21β Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της
δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του
λογαριασμού "Αποτέλεσμα Χρήσεως".

Δεν έγινε

Περ.21γ Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό
στοιχείου σχετιζόμενου με τους περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Περ.21δ Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των
λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση
της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Περ.22 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.

Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών

Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Περ.1 Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών και
υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των
προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Τα
πάγια
περιουσιακά
στοιχεία
που
αποκτήθηκαν μετά την 1/1/2011 αποτιμήθηκαν
στην αξία της τιμής κτήσεως ή των στοιχείων
κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι
προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες
από το νόμο αποσβέσεις.
2. Η αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
που αποκτήθηκαν πριν τις 31/12/2010 έγινε:
α) των ακινήτων με το σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού των ακινήτων και για τα ακίνητα τα
οποία δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού, η αποτίμηση έγινε
βάσει εκτίμησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β) τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία
αποτιμήθηκαν όπως προβλέπεται από το Π.Δ.
315/1999 στην τρέχουσα τιμή τους.

1.

2.
3.

3. Δεν συνέτρεξε περίπτωση
προβλέψεων υποτιμήσεως.

σχηματισμού

4. Δεν
υπάρχουν
αγορές
αποθεμάτων
(εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λπ.).
5. Οι συμμετοχές του Δήμου Κοζάνης στις
Δημοτικές
επιχειρήσεις
αποτιμήθηκαν
στην
χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως και της
τρέχουσας αξίας τους η οποία προκύπτει από τους
τελευταίους νόμιμα συνταγμένους Ισολογισμούς τους.
6. Οι συμμετοχές του Δήμου σε λοιπές επιχειρήσεις
αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους η οποία
προκύπτει
από
τους
τελευταίους
νόμιμα
συνταγμένους Ισολογισμούς τους σύμφωνα με το
Π.Δ. 315/1999.
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Περ.7α Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών
στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και
λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

Περ.2α Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές
αρχές αποτιμήσεως . Εφαρμογή ειδικών μεθόδων
αποτιμήσεως.

Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999
παράγραφο 1.1.108. εκτός από την περίπτωση της
αποτίμησης των συμμετοχών του Δήμου σε
Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες αποτιμούνται στη
χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και
τρέχουσας αξίας η οποία προκύπτει από τους
τελευταίους νόμιμα συνταγμένους Ισολογισμούς
τους.

Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
Παρ.3α – Περ.16 Μεταβολές παγίων στοιχείων
και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με τις
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη στο τέλος του
προσαρτήματος.

Περ.4 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν

Περ.25α Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

Περ.19α Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των
εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που
αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Περ.19β Ανάλυση ποσών “Τόκοι κατασκευαστικής
περιόδου”.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Περ.19γ Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Περ.7β Συναλλαγματικές
απόκτηση παγίων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

διαφορές

που

αφορούν

Περ.2β Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη
χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας
των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως
του
λογαριασμού
"Διαφορές
αναπροσαρμογής".
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Δεν έγινε

Παράγραφος 4. Συμμετοχές- Χρεόγραφα
Περ.24 Επεξηγηματικές
συνδεμένες επιχειρήσεις.

πληροφορίες

σχετικά

με

Παρατίθεται σχετικός πίνακας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

100%

ΒΙΟΠΑΚ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

100%

ΔΕΥΑΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

100%

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11,11%

ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

98,00%

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

100%

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

15,00%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Δ.Κ.Ε.Κ.Π.Μ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΠΕΘΕ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΔΗΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9,09%
94,75%

ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

20,00%

Ο.Α.Π. & Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

100%

Περ.3β-1 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών.

€ 18.679.045,77

Περ.3β-2–Περ.8–2 Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων
και πίνακας κατεχομένων.

Ο Δήμος κατέχει μερίδες της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Κοζάνης ποσού € 317.020,25. Με την
97/8.12.2013 Συνεδρίαση της Επιτροπής Πιστώσεων
και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος η Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνης τέθηκε
σε καθεστώς εκκαθάρισης. Δεν έχει διενεργηθεί
εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας των παραπάνω
μερίδων και δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη
υποτίμησης διότι το προϊόν της εκκαθάρισης δεν
δύναται να προσδιορισθεί στην παρούσα φάση.

Περ.8-1 Πίνακας κατεχομένων
επένδυσης και αποτίμησης.

Παρατίθεται πίνακας

τίτλων

πάγιας
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Δ.Κ.Ε.Κ.Π.Μ.
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΙΟΠΑΚ
ΔΕΥΑΚ
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
ΔΗΠΕΘΕ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
ΑΝΔΗΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΕΝΕΡΓΙΑΚΩΝ
ΔΗΜΩΝ
Ο.Α.Π.& Ν. ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΤΗΣΕΩΣ 2015

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ)
ΧΡΗΣΗΣ 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

230.656,38

0,00

(2.695,07)

227.961,31

8.607.530,07

177.572,05

0,00

8.785.102,12

298.637,15

0,00

16.840,22

315.477,37

19.531.727,35

0,00

0,00

19.531.727,35

75.864,96

0,00

(2.432,65)

73.432,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.000,00

0,00

106.135,28

198.135,28

3.000,00

0,00

311,27

3.311,27

0,00

0,00

0,00

0,00

28.839.415,91

177.572,05

118.159,05

29.135.147,01

ΑΞΙΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
31/12/2014

ΑΞΙΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
31/12/2015

Τέλος, ο Δήμο Κοζάνης κατέχει και την υπό εκκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση «Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Αιανής» του πρώην Δήμου
Αιανής.

Παράγραφος 5. Αποθέματα
Περ.6 Διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων
και των λοιπών ομοειδών στην τελευταία γνωστή τιμή
αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος
ισολογισμού.

Δεν υπάρχουν

Περ.5 Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.

Δεν υπάρχουν

Παράγραφος 6. Κεφάλαιο
Δεν υπάρχουν

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

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.

Υπάρχει υποχρέωση καταβολής δόσεων
δανείων των ΔΕΥΑΚ και ΔΕΠΕΠΟΚ προς την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. (Βλ. ανάλυση
στους Λογαριασμούς Τάξεως).

Περ.10 Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν
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Περ.9α Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5
έτη.

ΤΑΜ.ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝ.
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡ.ΣΥΝΕΤAIΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σύνολο

2.595.168,74
701.133,53
74.493,36
2.032,82
3.659.935,32
7.032.763,77

Την 31/3/2016 έγινε αναχρηματοδότηση των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
συνολικού ποσού ευρώ 4.554.386,18, με αποπληρωμή αυτών σε 25 χρόνια. Για εξασφάλιση του κεφαλαίου
αλλά και των τόκων έγινε εκχώρηση των εσόδων του Δήμου , κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) , τακτικά και έκτακτα κλπ. Το συνολικό ποσό των οφειλών υπολογιζόμενο με το
επιτόκιο κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ανέρχεται σε ευρώ 7.521.306 (25 χρόνια χ
300.852,24€/έτος). Επιπλέον για εξασφάλιση του δανείου το Τ.Π & Δανείων δύναται να προ βαίνει σε εγγραφή
υποθήκης επί ακινήτων, σύστασης ενεχύρου επί κινητών, παροχή εγγύησης υπέρ του εκ μέρους πιστωτικών
ιδρυμάτων
Προσημειώσεις υποθηκών Δανείων Συνεταιριστικής
Τράπεζας ύψους € 410.166,41.

Περ.9β Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες
ασφάλειες.

Παράγραφος 8. Προβλέψεις
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις € 65.650,00. Αφορούν
τις τελεσίδικες δικαστικές υποθέσεις Μπατιρίδη.

Περ.20 Ανάλυση λογαριασμού “Λοιπές προβλέψεις”.

Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασμοί
Περ.17δ Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών
λογαριασμών ενεργητικού.

Δεν υπάρχουν.

Περ.17ε Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών
λογαριασμών παθητικού.

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού: € 3.912.018,94.
-Έσοδα
επομένων
χρήσεων
(Τακτικές
Επιχορηγήσεις) εξασφαλισμένα για αποπληρωμή
οφειλών προς το Δημόσιο: € 3.143.821,47 και
προκαταβολή έναντι των εσόδων ΚΑΠ 2016 €
499.250,00.
-Οφειλές του Δήμου προς τη ΔΕΗ και προς
προμηθευτές για έξοδα χρήσης δουλευμένα: €
268.947,47.

Παράγραφος 10. Λογαριασμοί τάξεως
Λογαριασμοί προϋπολογισμού € 89.223.966,85
Αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του Δήμου με διπλογραφική
μέθοδο.

Περ.25γ Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως.

Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
€ 19.400.672,82, ως κατωτέρω
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Παράγραφος 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
1) Επί ορισμένων ακινήτων του Δήμου έχουν
εγγραφεί υποθήκες - προσημειώσεις ύψους €
4.824.067,33 για εξασφάλιση δανείων της
ΔΕΥΑΚ.

Περ.15 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που
χορηγήθηκαν από τον δήμο ή δόθηκαν υπέρ του
Δήμου.

2) Το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έχει εκχωρηθεί
ως εγγύηση για εξασφάλιση δανείων του Δήμου
προς το Τ.Π.Δ. ύψους € 6.166.439,08.
3) Προσημειώσεις υποθηκών ύψους € 410.166,41
υπέρ Συνεταιριστικής Τράπεζας Δ.Μακεδονίας
για εξασφάλιση ισόποσων δανείων.
Εγγύηση
υπέρ
Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Επενδύσεων ύψους € 8.000.000,00 για
εξασφάλιση ισόποσων δανείων των Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
και Δ.Ε.Π.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε.

Παράγραφος 12. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
Δαπάνες αιρετών
€ 412.532,40
Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής:

Περ.13α Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και
διευθύνσεως του δήμου.

-Αμοιβές παραστάσεως
Δημάρχου,
Προέδρων
δημοτικών
Συμβουλίων
-Έξοδα
κίνησης
Προέδρων Δημοτικών
Συμβουλίων
-Έξοδα
κηδείας
Δημάρχων
και
Προέδρων Κοινοτήτων
Περ.13β Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν για
συντάξεις πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης και
διεύθυνσης.

Δεν υπάρχουν

Περ.14 Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε
όργανα διοικήσεως και διεύθυνσης.

Δεν υπάρχουν

€ 193.232,40
€ 217.800,00
€ 1.500,00
€ 412.532,40

Παράγραφος 13. Έξοδα προσωπικού
Περ.11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη
διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες
αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα :
2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
- Μόνιμο προσωπικό άτομα :
- Αορίστου χρόνου :
- Ειδικοί συνεργάτες :
- Συμβασιούχοι – Μερική απασχόληση:
Σύνολο άτομα:
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555
276
148
4
127
555

3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
-Μισθοί μονίμων υπαλλήλων :
-Μισθοί υπαλλήλων αορίστου
χρόνου :
-Μισθοί ειδ. Συνεργατών & Νομικού
συμβούλου :
-Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου
χρόνου- εκτάκτων:
-Εργοδοτικές εισφορές :
-Παρεπόμενες παροχές και
έξοδα παροχής:
Σύνολο

(ποσά σε €)
4.824.515,50
1.974.778,97
128.395,50
585.562,64
2.503.860,74
51.815,61
10.068.928,96

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

Ο κύκλος εργασιών του Δήμου ανέρχεται σε
€27.504.441,26 και αφορά κατά € 6.908.602,77
έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών, κατά
€1.167.840,54 έσοδα από φόρους –εισφορέςπρόστιμα και προσαυξήσεις και κατά €19.427.997,95
τακτικές επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών.

Περ.17α Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων
αποτελεσμάτων.

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
-Φορολογικά πρόστιμα
και
προσαυξήσεις
χρήσης
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
-Αναλογούσες
στη
χρήση
επιχορηγήσεις
παγίων

Περ.17β Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα
προηγούμενων χρήσεων, "Έξοδα προηγούμενων
χρήσεων" και “Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους”.

€ 1.789,31
€ 1.789,31

€ 5.035.398,47
€ 5.035.398,47

1.
Τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ανέρχονται
σε € 561.288,35 και αφορούν:
-Ακυρώσεις
παραστατικών
παρελθόντων ετών
€ -47.656,42
-Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού (Δεκ.2014)
€ 48.982,93
-Διαγραφές απαιτήσεων
-Παροχές τρίτων (ΔΕΗ
Νοεμ.-Δεκ.2014 κ.λ.π.)
-Επιστροφές αχρεωστ.
εισπραχθέντων εσόδων
-Λοιπά έξοδα
προηγουμένων χρήσεων
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€ 199.305,64
€ 331.113,70
€ 29.394,90
€ 147,60
€ 561.288,35

2. Τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ανέρχονται
σε € 1.552.955,48 και αφορούν:
- Τακτικά έσοδα από
τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού
€ 1.043.784,45
- Τακτικά έσοδα τέλη και
δικαιώματα Αρδεύσεως
€ 80.614,24
-Τακτικά έσοδα από
Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας
€ 12.786,45
-Τακτικά έσοδα επί των
ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευματιών
€ 57.905,49
-Τακτικά έσοδα από
λοιπά έσοδα
€ 66.280,93
- Έκτακτα γενικά έσοδα
(διαγραφές τιμολογίων
προηγ. ετών - τακτοπ.
πιστωτ.υπολοίπων)
€ 140.073,02
- Επιστροφές αχρεωστ.
εισπραχθέντων εσόδων
€ 151.510,90
€ 1.552.955,48

Παράγραφος 15. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη
πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης
πληροφόρησης των μετόχων και τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της
χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κατά την 31/12/2015 εκκρεμούσαν κατά του Δήμου
αγωγές από τρίτους ύψους € 2.830.000 περίπου, η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη
στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.

Κοζάνη, 29 Νοεμβρίου 2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ – 793000

ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ - 293801

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α΄ ΤΑΞΗΣ 0009129

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ – 389886
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα του Δήμου Κοζάνης το οποίο αποτελείται από 8
(οκτώ) σελίδες και 1 (ένα) πίνακα παγίων είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου
που χορήγησα με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2016.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16651
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΗ 2015
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
31.12.2014

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31.12.2015

31.12.2014

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31.12.2015

ΑΞΙΑ

Εδαφικές εκτάσεις

52.026.659,42

0,00

0,00

52.026.659,42

0,00

0,00

0,00

0,00

52.026.659,42

Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως

11.294.624,52

318.546,31

0,00

11.613.170,83

5.096.364,80

320.345,71

0,00

5.416.710,51

6.196.460,32

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

38.057.052,95

79.025,78

0,00

38.136.078,73

18.827.715,74

1.456.146,49

0,00

20.283.862,23

17.852.216,50

2.794.905,70

0,00

0,00

2.794.905,70

1.710.073,77

98.986,66

0,00

1.809.060,43

985.845,27

Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση

15.298.126,35

0,00

0,00

15.298.126,35

2.687,88

224,00

0,00

2.911,88

15.295.214,47

Κτίρια-εγκ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα

73.709.884,71

0,00

0,00

73.709.884,71

64.018.458,66

775.010,01

0,00

64.793.468,67

8.916.416,04

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής
χρήσεως

11.476.321,21

34.036,61

0,00

11.510.357,82

4.409.605,20

573.745,06

0,00

4.983.350,26

6.527.007,56

2.745.201,13

0,00

0,00

2.745.201,13

1.913.042,10

106.658,32

0,00

2.019.700,42

725.500,71

Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχ/κός
εξοπλ.

23.343.559,53

1.223.730,40

0,00

24.567.289,93

10.785.252,15

941.270,71

0,00

11.726.522,86

12.840.767,07

2.594.935,78

2.135,28

0,00

2.597.071,06

2.137.839,35

95.435,42

0,00

2.233.274,77

363.796,29

Μεταφορικά μέσα

5.464.880,31

0,00

0,00

5.464.880,31

4.877.977,07

152.433,66

0,00

5.030.410,73

434.469,58

Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

4.756.655,18

474.853,11

0,00

5.231.508,29

4.158.139,48

413.475,33

0,00

4.571.614,81

659.893,48

Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

7.807.942,46

0,00

0,00

7.807.942,46

7.250.036,98

204.430,33

0,00

7.454.467,31

353.475,15

41.141.316,69

14.399.139,48

0,00

55.540.456,17

0,00

0,00

0,00

0,00

55.540.456,17

292.512.065,94

16.531.466,97

0,00

309.043.532,91

125.187.193,18

5.138.161,70

0,00

130.325.354,88

178.718.178,03

Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
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