
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                               ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως € Ποσά

 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη 

αξία

κλειόµενης 
χρήσεως €

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ι. Κεφάλαιο

Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 1. Κεφάλαιο 7.675.429,51
0,00 0,00 0,00 7.675.429,51

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα           139.536,21 0,00 139.536,21 επενδύσεων - ∆ωρεές παγίων
1α.Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως 577.109,80 57.249,42 519.860,38 3. ∆ωρεές παγίων 28.283,86
1β.Οδοί - Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 889.922,76 52.248,74 837.674,02 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 849.352,10
1γ. Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 40.246,33 3.742,35 36.503,98 877.635,96
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατοµεία -  Αγροί - Φυτείες - ∆άση 2.266.865,60 0,00 2.266.865,60 ΙV. Αποτελέσµατα εις νέο
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 3.704.085,72 482.333,40 3.221.752,32 Υπόλοιπο ελλείµµατος χρήσεως εις νέο    -923.359,38
3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 30.962,24 0,00 30.962,24 Υπόλοιπο ελλείµµατος προηγούµενων χρήσεων    0,00
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 9.003,67 900,38 8.103,29 -923.359,38
3γ. Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 436.778,46 43.124,48 393.653,98 Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (Α) 7.629.706,09
4. Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός  70.043,44 16.447,14 53.596,30 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
5. Μεταφορικά µέσα                      443.361,66 169.637,56 273.724,10 4. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 383.927,52
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός         361.603,41 155.429,66 206.173,75  383.927,52
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές   327.337,04 0,00 327.337,04 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

9.296.856,34 981.113,13 8.315.743,21 1. Προµηθευτές                          725.542,23
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 33.913,02
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 145.623,71 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 12.534,88

Μείον : Προβλέψεις υποτιµήσεων 113.194,86 32.428,85 7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
32.428,85 στην επόµενη χρήση 19.555,62

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ) 8.348.172,06 8. Πιστωτές διάφοροι 100.519,74
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 892.065,49
ΙΙ. Απαιτήσεις Σύνολο υποχρεώσεων (Γ) 1.275.993,01
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 121.018,58
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 451.922,77

    Μείον : Προβλέψεις -451.922,77 0,00
121.018,58

ΙV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 320.302,25
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας      116.206,21

436.508,46
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆) 557.527,04

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00
0,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆) 8.905.699,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 8.905.699,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

2. Χρεωστικοί λογαριασµοί προϋπολογισµού 12.241.455,47 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί προϋπολογισµού 12.241.455,47
12.241.455,47 12.241.455,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)
Ποσά Ποσά 

κλειόµενης κλειόµενης

χρήσεως € χρήσεως €
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσµατα (έλλειµµα) χρήσεως -923.359,38
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 569.762,03 Υπόλοιπο ελλείµµατος προηγούµενων χρήσεων    0,00
2. Εσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιµα - προσαυξήσεις 111.456,24 Ελλειµµα εις νέο -923.359,38
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό 2.932.834,55 3.614.052,82

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 2.976.725,70
Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως 637.327,12
Πλέον : Αλλα έσοδα 0,00
Σύνολο 637.327,12
Μείον :

1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.211.801,94
3. Εξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων 65.803,02 1.277.604,96

Μερικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -640.277,84
1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 891,84

Μείον :
1. Προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης 113.194,86
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 33.982,71 147.177,57 -146.285,73

Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -786.563,57
ΙΙ. Εκτακτα αποτελέσµατα          Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 36.179,49            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 62.172,57 98.352,06
Μείον :

1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00
2. Εκτακτες ζηµίες 0,00     ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

3. Εξοδα προηγούµενων χρήσεων 235.147,87 235.147,87 -136.795,81 Α.∆.Τ. ΑΕ 913734 Α.∆.Τ. Μ 744059
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (έλλειµµα) -923.359,38
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 494.963,84
Μείον : οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 494.963,84 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειµµα) ΧΡΗΣΕΩΣ -923.359,38

Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ. 125
Σ.Ο.Λ.   α.ε.

Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ. 12061

Αθήνα, 26  Οκτωβρίου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Σ. ΠΡΑΣΣΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
        ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Χ.  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 414100

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Εύλαλο , 21  Οκτωβρίου 2009

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις του ∆ήµου Τοπείρου, που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2003, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το προσάρτηµα. 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Η ευθύνη 
αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π∆. 410/1995). Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και 
το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  
κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει 
υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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 γνώµης µας. 
Ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων Π.∆. 315/1999. 
Ο ∆ήµος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία µε τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο από την 1.1.2003 και το άνοιγµά τους έγινε µε βάση την απογραφή που διενεργήθηκε από το ∆ήµο Τοπείρου, χωρίς περαιτέρω έλεγχο από 
µας, σύµφωνα µε την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων (Π.∆. 315/1999) . Ο δικός µας έλεγχος περιορίστηκε µόνο για τις πράξεις που διενεργήθηκαν από 1.1.2003 και µετέπειτα.  
Γνώµη 
Kατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003 και την χρηµατοοικονοµική του επίδοση για 
τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.  
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης ∆ιαχειρίσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι συνεπές µε τις ανωτέρω  οικονοµικές καταστάσεις.         
 
 


