
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31.12.2019 Ποσά Ποσά

 Αξία Αναπόσβεστη  Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης

κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία

χρήσεως 

31.12.2020 χρήσεως 31.12.2019

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

     4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 755.959,27 475.427,45 280.531,82 707.999,61 412.083,11 295.916,50   Ι. Κεφάλαιο 66.829.305,92 65.335.967,97

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις  ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις

    1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 2.500.423,59 1.961.786,76 538.636,83 2.470.570,90 1.830.368,46 640.202,44      επενδύσεων - Δωρεές παγίων

     3.Δωρεές Παγίων 2.340.228,39 2.340.228,39

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις      4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 26.912.487,47 31.221.312,39

    1.Γήπεδα-Οικόπεδα 47.999.934,59 - 47.999.934,59 47.999.934,59 - 47.999.934,59 29.252.715,86 33.561.540,78

    1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοιν.χρήσεως 3.549.552,05 2.678.417,51 871.134,54 3.549.552,05 2.607.686,27 941.865,78

    1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 15.476.551,58 11.576.976,24 3.899.575,34 15.476.551,58 11.222.051,68 4.254.499,90  ΙV.Αποτελέσματα εις νέο

    1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 2.862.568,99 1.802.682,27 1.059.886,72 2.670.294,27 1.732.554,78 937.739,49      Υπόλοιπο πλεονάσματος/ελλείμματος εις νέο 2.743.949,43 2.292.068,62

    2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 98.825.971,21 101.189.577,37

       Αγροί, Φυτείες, Δάση 3.814.105,59 - 3.814.105,59 3.814.105,59 - 3.814.105,59

    3.Κτίρια και τεχνικά έργα 39.584.086,29 20.202.178,33 19.381.907,96 44.782.191,85 22.983.072,80 21.799.119,05

    3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 2.658.558,12 1.077.824,36 1.580.733,76 2.658.558,12 971.482,16 1.687.075,96

    3β.Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 2.226.297,37 1.566.847,79 659.449,58 2.196.542,76 1.498.769,09 697.773,67

    3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 6.631.692,64 4.475.092,53 2.156.600,11 6.587.541,84 4.252.694,31 2.334.847,53

    4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός

       Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.954.840,71 1.305.965,59 648.875,12 2.954.344,54 2.383.645,98 570.698,56

   5.Μεταφορικά μέσα 769.483,90 706.605,38 62.878,52 769.483,90 682.681,22 86.802,68 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

   6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.584.789,91 2.156.342,41 428.447,50 2.449.958,70 2.090.499,16 359.459,54 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

   7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση     λόγω εξόδου από τη υπηρεσία 190.000,00 190.000,00

      και προκαταβολές 1.286.067,12 - 1.286.067,12 1.167.196,33 - 1.167.196,33

131.398.528,86 47.548.932,41 83.849.596,45 137.076.256,12 50.425.137,45 86.651.118,67

     Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 133.898.952,45 49.510.719,17 84.388.233,28 139.546.827,02 52.255.505,91 87.291.321,11

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδευσης & άλλες μακροπρόθεσμες  Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

     χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      2.Δάνεια Τραπεζών 3.577.066,98 3.761.273,01

     1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 7.780.021,10 7.780.021,10

   Mείον: Οφειλόμενες δόσεις 189.715,00 189.715,00  ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

              Προβλέψεις για υποτίμηση 47.970,82 7.542.335,28 47.970,82 7.542.335,28      1.Προμηθευτές 1.041.630,14 841.217,98

7.542.335,28 7.542.335,28      5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 41.385,32 165.340,84

     Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 91.930.568,56 94.833.656,39      6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 90.121,58 75.373,30

     7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          στην  επόμενη χρήση 208.777,25 265.490,58

  ΙΙ.Απαιτήσεις      8.Πιστωτές διάφοροι 281.989,58 179.116,82

     1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 6.753.758,66 6.438.403,42 1.663.903,87 1.526.539,52

        Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών 0,00 6.753.758,66 0,00 6.438.403,42     Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 5.240.970,85 5.287.812,53

    5. Χρεώστες Διάφοροι 1.892.401,88 1.938.739,26

    6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεως 1.000,00 1.000,00

  10. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 1.450.000,00 1.450.000,00

        Μείον: Προβλέψεις 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00

8.647.160,54 8.378.142,68

  IV.Διαθέσιμα

      1.Ταμείο 509,44 70,00

      3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.398.171,70 3.159.604,33

3.398.681,14 3.159.674,33

      Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 12.045.841,68 11.537.817,01

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 104.256.942,06 106.667.389,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 104.256.942,06 106.667.389,90

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

 Ι.   Αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

      1.Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 4.658.781,86 5.612.300,10

      2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 440.456,09 1.923.413,94 Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) χρήσεως 491.238,69 2.792.718,39

      3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 5.489.547,82 10.588.785,77 4.349.225,40 11.884.939,44 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων

       Μείον: Κόστος αγαθών & υπηρεσιών 10.432.092,45 9.705.092,74 (ελλείμματα/πλεονασμάτων) προηγ.χρήσεων 2.292.068,62 -413.332,56

      Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 156.693,32 2.179.846,70 Σύνολο 2.783.307,31 2.379.385,83

      Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 56.805,33 432.854,26

      Σύνολο 213.498,65 2.612.700,96 Μείον:Φόρος εισοδήματος χρήσης -39.357,88 -87.317,21

      Μείον: Πλεόνασμα/ Έλλειμμα εις νέον 2.743.949,43 2.292.068,62

                       1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.047.632,16 2.526.525,18

                       3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 13.840,36 2.061.472,52 3.351,28 2.529.876,46

     Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα/ πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως  -1.847.973,87  82.824,50

     Πλέον:  

                 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 41.375,97 31.340,22

     Μείον:  

                 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 160.525,06 -119.149,09 254.832,52 -223.492,30

     Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.967.122,96 -140.667,80

    ΙΙ.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα

                  1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.985.694,41 1.947.042,07

                  2. Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00

                  3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 819.671,21 1.148.910,59

                  4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων -                    -                    

2.805.365,62 3.095.952,66 290.587,04

        Μείον: 

                  1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 191.737,39 107.201,72

                  2.Έκτακτες Ζημίες 63.099,92 45.613,12

                  3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 92.166,66 347.003,97 2.458.361,65 9.751,63 162.566,47 2.933.386,19

    Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)  491.238,69  2.792.718,39

    Μείον:  Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 2.646.199,59  2.740.114,89  

                     Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες

                                  στο λειτουργικό κόστος 2.646.199,59  -                      2.740.114,89  -                       

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 491.238,69 2.792.718,39

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Αρ. Αδείας Α΄τάξης Ο.Ε.Ε. 17594

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΟΛΙΟΣ ΜΟΧΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Α.Δ.Τ   ΑΖ 817823 Α.Δ.Τ. ΑΖ 339126 Α.Δ.Τ. ΑΖ 817969

   Λιτόχωρο Πιερίας, 30 Μαΐου 2021

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30361

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ       ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31.12.2019

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές

μέλος της Crowe Horwarth International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257, Αθήνα

ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2021

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Νικόλαος Αρ. Καμπούτας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

προς το Δημοτικό Συμβούλιο του "Δήμου Δίου - Ολύμπου¨

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Δίου - Ολύμπου, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, 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 των πιθανών επιπτώσεων του θέματος που μνημονεύεται στη παράγραφο "Βάση για γνώμη με Επιφύλαξη" οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Δίου -
Ολύμπου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι, σύμφωνα με σχετική επιστολή της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, υφίστανται εκκρεμείς αγωγές κατά του Δήμου το ύψος των οποίων κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε ποσό 1.100 χιλ € περίπου. Ο Δήμος δεν σχημάτισε πρόβλεψη για τη κάλυψη πιθανών

επιβαρύνσεων που μπορεί να προκύψουν κατά των οριστική τελεσιδικία των υποθέσεων αυτών, καθότι η τελική τους έκβαση, δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο. Ο έλεγχος μας, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις επιπτώσεις των υποθέσεων αυτών, εις βάρος των αποτελεσμάτων

και των Ιδίων Κεφαλαίων του Δήμου.

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 ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 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.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 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 οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και
σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
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 τη 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 τη 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.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό


