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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                     

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                                                        

ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ                                                                 

 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ                                                                                                    

                                                                                

                                                          ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ. 16 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ 

επσλπκία Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Κνξηλζίσλ 

                                                     Αξηζκόο απόυασεο  61/2019 

 

Θέκα: «Έγθξηζε   απνινγηζκνχ -  ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο  έηνπο 2013» 

ηελ Κφξηλζν ζήκεξα ηελ 2α Απγνχζηνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 15.00΄ ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Κνξηλζίσλ, ζπλήιζε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

«Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Κνξηλζίσλ», κεηά απφ ηελ νηθ. 440/29-7-2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., 

πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ Γ.., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, ζε ζχλνιν επηά (7)  κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηέζζεξα (4) κέιε: 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

ΦΑΡΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΡΓΧΖ ΥΡΖΣΟ 

ΠΗΔΣΡΖ ΣΗΜΟΛΔΟΝΣΑ ΒΛΑΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ (ΝΟΜ/ΜΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΡΗΑ) ΠΟΛΤΕΧΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΚΑΡΑΜΑΛΗΚΖ ΜΑΡΗΑ (ΔΡΡΗΚΑ)  

Παξνχζα ήηαλ επίζεο ε θα. Καγηνχιε Διέλε, ππάιιεινο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο . 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο  ην 1
ν
 

 
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  ζέηεη ππφςε ηνπ Γ.. ηελ εηζήγεζε ηεο 

αλαπιεξψηξηαο Πξντζηακέλεο ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ –Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Κνξηλζίσλ,  ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα θάησζη: 

[χκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ Ν. 4257/2014 νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999 πεξί ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο – Κνζηνιφγεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α. έρνπλ 

εθαξκνγή θαη γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα . Οκνίσο ,εθαξκφδνληαη θαη΄ αλαινγία απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα νη 

δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006. 

Σν  Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Κνξηλζίσλ ιεηηνπξγεί απφ ην 2013, εθαξκφδεη  ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ 

ζρέδην  θαη θξίζεθε αλαγθαίν λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηνπ  ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εηψλ 

2013 θαη 2014 απφ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο. 

χκθσλα κε ηελ  παξ. 3 ηνπ άξζξν 163 ηνπ Ν. 3463/2006 ν ηζνινγηζκφο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δηνηθεηηθφ πκβνχιην ειέγρνληαη απφ έλα νξθσηφ ειεγθηή– ινγηζηή.   

Οη Γήκνη πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην ππνρξενχληαη, γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα νξίδνπλ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή – ινγηζηή. Ο νξθσηφο 

ειεγθηήο - ινγηζηήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ηζνινγηζκνχ, ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο) ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Κνξηλζίσλ, εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί ην ψκα 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ - Λνγηζηψλ, νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ. ην ρνξεγνχκελν πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο αλαθέξεη εάλ ην 

Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Κνξηλζίσλ, εθάξκνζε νξζά ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ θαη εάλ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ, ινγηζηηθφ θαη  δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. . Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη φιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ  ζηελ αθξίβεηα ή 

νξζφηεηα θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Δθηφο απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο - ινγηζηήο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη θαη 

έθζεζε ειέγρνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα φζα πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, παξαζέηνληαο, 

επηπξνζζέησο θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα θάζε ζέκα. 

 

ΑΔΑ: ΨΔ9ΨΟΞΛΜ-Τ0Δ



 2 

Με ηελ ππ. αξηζ. 45/2017 απφθαζε  Πξνέδξνπ νξίζηεθε ε εηαηξεία «ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

ΟΡΚΧΣΟΗ  ΛΟΓΗΣΔ-ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ» ΑΡ.Μ.ΟΔΛ 125  γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ έηνπο  2013. 

Ο έιεγρνο δηελεξγήζεθε µε βάζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ηεο 

εηαηξείαο, απφ ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία, µε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο νξζφηεηαο ησλ θνλδπιίσλ, ηεο 

νξζήο θαηαρψξεζεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ζηα βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Κνξηλζίσλ, ηελ 

χπαξμε ησλ λνµίµσλ παξαζηαηηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη 

εμφθιεζεο απηψλ. 

Σέινο ζαο γλσξίδσ φηη ν απνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 27/2014 

απφθαζε Γ.. Με ηελ αξηζ. 110/2016 έγηλε δηφξζσζε ηνπ απνινγηζηηθνχ πίλαθα εζφδσλ γηα ηαθηνπνίεζε 

εζθαικέλσλ εγγξαθψλ ρσξίο λα επέιζεη κεηαβνιή ζηελ Γεληθή Αλαθεθαιαίσζε. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο ππνβάισ           

 Σηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

Κνξηλζίσλ ήηνη,  Ηζνινγηζκφ 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

31εο Γεθεκβξίνπ 2013, Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ, Πξνζάξηεκα 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

        

   

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 
 

Ποσά απογραφής έναρξης 1.1.2013 

   

Αξία  
 

Αναπόσβεστη  
 

Αξία  
 

Αναπόσβεστη  

   

Κτήσεως Αποσβέσεις αξία 
 

Κτήσεως Αποσβέσεις αξία 

Γ. 
ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

       

 

ΙΙ 
Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις   

       

 

4. Μηχανήματα - 
τεχνικές εγκ/σεις 
& λοιπός 

       

 

 μηχ/κος 
εξοπλισμός 0,06 0,00 0,06 

 
0,06 0,00 0,06 

 
6. 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 722,96 360,99 361,97 

 
361,94 0,00 361,94 

  

ύνολο 
Ακινητοποιήσεων 
(ΓΙΙ) 723,02 360,99 362,03 

 
362,00 0,00 362,00 

  

ύνολο πάγιου 
ενεργητικού 
(ΓΙΙ) 723,02 360,99 362,03 

 
362,00 0,00 362,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΟΤΝ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

       

 

ΙΙ. Απαιτήσεις 
       

 

1. Πελάτες 
  

617.358,58 
   

708.490,28 

Δ. 11. 
Χρεώστες 
διάφοροι 

  

48.440,78 
   

36.426,81 

     

665.799,36 
   

744.917,09 

 
IV. Διαθέσιμα 

       

 

3. 
Καταθέσεις όψεως 
και προθεσμίας 

  

1.322.501,99 
   

810.975,84 

     

1.322.501,99 
   

810.975,84 

  

ύνολο 
  

1.988.301,35 
   

1.555.892,93 
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κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 
(ΙΙ+ΙV) 

          

          

  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (Γ+Δ) 

 
1.988.663,38 

   

1.556.254,93 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

    

Ποσά 
 

Ποσά 

    

κλειόμενης 
 

απογραφής 

    

χρήσεως 
2013 

 

έναρξης 
1.1.2013 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ 
    

 

Ι. Κεφάλαιο  
 

1.543.734,55 
 

1.543.734,55 

       

 

V. Αποτελέσματα εις νέο 
    

  

Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέο 
 

385.748,31 
 

0,00 

       

  

ύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 
 

1.929.482,86 
 

1.543.734,55 

       

       
Γ. 

 
ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ 

    

 

ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    

 

1. Προμηθευτές 
 

54.180,43 
 

12.520,38 

 
2α. Επιταγές πληρωτέες 

 
3.269,40 

 
0,00 

 
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 

 
969,50 

 
0,00 

 
8. Πιστωτές  διάφοροι 

 
761,19 

 
0,00 

  

ύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 
 

59.180,52 
 

12.520,38 

       

       

       

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ) 
 

1.988.663,38 
 

1.556.254,93 

 

                               

 

 

 

       ΚΑΣΑΣΑΖ  ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ 

                    31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 (1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013) 

 

Ι
. 

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  

 
  

 Κύκλος εργασιών  321.787,21 

 Μείον: Κόστος πωλήσεων  120.532,11 

 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  201.251,10 
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 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  0,00 

 Σύνολο 

 
 201.255,10 

 Μείον:  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 
50.978,86  

             Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 

 
0,00 50.978,86 

 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  150.276,24 

 

    

 Πλέον:  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

 

37.448,32 

 
 

             Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 
0,00 37.448,32 

 

 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 

 
 187.724,56 

 

    

Ι
Ι 

ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 

 
  

              Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 

 

204.387,94 

 
 

 Μείον: 

 

  

              Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

 

6.364,19 

 

198.023,75 

 

 Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα 

 
 385.748,31 

 

 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 

 

360,99 

 
 

   Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες  στο λειτουργικό 
κόστος 

 

360,99 

 
0,00 

 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ κέρδη/(ζημιές) 
ΦΡΗΕΩ 

 

 385.748,31 

 

 

                        

 

 

 

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

   

Ποσά  
 

Ποσά 

   

κλειόμενης 
 

απογραφής 

   

χρήσεως 
2013 

 

έναρξης 
1.1.2013 

 
Καθαρά  αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 

 
385.748,31 

 
0,00 

 
(+) ή (-) : Υπόλοιπο  αποτελεσμάτων (κερδών) 

    

 

              προηγουμένων  χρήσεων 
 

0,00 
 

0,00 

 
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 

 
0,00 

 
0,00 
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385.748,31 
 

0,00 

 
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 

    

      

 

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 
 

385.748,31 
 

0,00 

   

385.748,31 
 

0,00 

 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 
(χκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.501 ηνπ Π.Γ. 315/1999) 

 

1. Σύννομη καηάρηιζη και δομή ηων οικονομικών καηαζηάζεων -παρεκκλίζεις ποσ έγιναν  

τάριν ηης αρτής ηης πραγμαηικής εικόνας 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπη. 21. Σε πεξίπησζε παξεθθιίζεσο, ζε κία ρξήζε, από ηελ αξρή θαηά 

ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή από ρξήζε ζε ρξήζε ηεο θαζνξηζκέλεο δνκήο ηνπ ηζνινγηζκνύ 

θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ε νπνία είλαη δπλαηό λα γίλεη κόλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία, αλαθέξνληαη ε παξέθθιηζε θαη νη ιόγνη πνπ ηελ 

επέβαιαλ, κε πιήξε αηηηνιόγεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο ηεο παξεθθιίζεσο απηήο. 

Γελ έγηλε παξέθθιηζε. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπη. 22: Αλαιύζεηο ησλ ζπκπηπγκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ θαηεγνξηώλ 

εθείλσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο. Όηαλ ν Οξγαληζκόο θάλεη ηέηνηεο 

ζπκπηύμεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάδεη ηηο αληίζηνηρεο αλαιύζεηο. 

Γελ έγηλαλ ζπκπηχμεηο. 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπη. 23: Επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο κε ηε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ 

θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ θνλδπιίσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο, όηαλ ηα 

θνλδύιηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, 

δελ είλαη απόιπηα ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο. Επίζεο, ζρεηηθέο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, όηαλ γίλεηαη αλαθαηάηαμε ησλ πνζώλ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεσο γηα λα γίλνπλ απηά ζπγθξίζηκα κε ηα πνζά ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. 

Γελ ζπλέηξεμε ε πεξίπησζε απηή. 

 

2. Παρ. 4.1.501 περίπη. 1 Π.Δ. 315/1999. Οη κέζνδνη πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ 

δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνύ δηνξζώζεσο αμηώλ κε 

ζρεκαηηζκό πξνβιέςεσλ ή δηελέξγεηα απνζβέζεσλ, θαζώο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνύ 

αλαπξνζαξκνζκέλσλ αμηώλ, ζε πεξίπησζε πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά 

επηηξέπνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ γίλνληαη παξεθθιίζεηο από ηηο 

δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο γεληθέο αξρέο απνηηκήζεσο, νη παξεθθιίζεηο απηέο αλαθέξνληαη κε πιήξε 

αηηηνιόγεζε ησλ ιόγσλ πνπ ηηο επέβαιαλ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπλεπεηώλ, πνπ είραλ ζηε δηακόξθσζε 

ησλ απαηηήζεσλ - ππνρξεώζεσλ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ 

Οξγαληζκνύ.  

 (1) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο, απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία  θηήζεσο 

ή ηνπ θφζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο, ε νπνία  είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθψλ θαη 

βειηηψζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν απνζβέζεηο. Σα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία είραλ απνζβεζζεί πιήξσο κέρξη ηελ απνγξαθή έλαξμεο, φπσο ηα κνηέξ αληιηψλ 

λεξνχ θαη εξγαιεία ηνπ ιηκεληθνχ ηακείνπ, απνηηκήζεθαλ κε αμία κλείαο ελφο ιεπηνχ έθαζην. Σα 

νηθφπεδα θαη θηίξηα απνηηκήζεθαλ κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο, φπσο ζρεηηθά πξνβιέπεηαη ζην 

Π.Γ. 315/99 (§ 1.1.108). 

Οη απνζβέζεηο ηεο ρξήζεο 2013 γηα ηα ελζψκαηα πάγηα θαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 

δηελεξγήζεθαλ κε βάζε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζπληειεζηέο.  

Γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε 2013 δηελεξγήζεθαλ 

απνζβέζεηο κε βάζε ηνπο κήλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηά ή απνζβέζζεθαλ εθάπαμ ιφγσ κηθξήο 

αμίαο φπσο ζρεηηθά πξνβιέπεηαη. 

(2) Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ππνηηκήζεσο ησλ αλσηέξσ παγίσλ 

ζηνηρείσλ.  

(3) Γελ ππάξρνπλ ζπκκεηνρέο.  

(4) Γελ ππάξρνπλ απνζέκαηα.  

(5) Γελ θξίζεθε αλαγθαίν λα ζρεκαηηζζνχλ πξνβιέςεηο. 

3. Παρ. 4.1.501 περίπη. 2,  Π.Δ. 315/1999: Σε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο, εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη απνηηκήζεσο από ηηο γεληθά λνκνζεηεκέλεο, 

αλαθέξεηαη ε κέζνδνο πνπ εθαξκόζηεθε θαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ηα νπνία νη 
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αμίεο δηακνξθώζεθαλ κε ηε κέζνδν απηή. Σηελ πεξίπησζε απηή, νη δηαθνξέο από ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαθνξεηηθήο κεζόδνπ απνηηκήζεσο, από ηηο γεληθά λνκνζεηεκέλεο θαηαρσξνύληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο 

``δηαθνξώλ αλαπξνζαξκνγήο`` ηνπ παζεηηθνύ (ινγ. 41.06-41.07)   

 

Γελ ζπλέηξεμε ε πεξίπησζε απηή. 

4. Παρ.  4.1.501 περίπη. 3, Π.Δ. 315/1999. Οη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη νη δηαθνξέο 

πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ, όηαλ δελ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.   

Βιέπε πίλαθα κεηαβνιψλ παγίσλ θαησηέξσ. 

5. Παρ.  4.1.501  περίπη. 4,  Π.Δ. 315/1999. Οη ηπρόλ πξόζζεηεο απνζβέζεηο ηνπ πάγηνπ 

ελεξγεηηθνύ, νη νπνίεο γίλνληαη γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, κε αλαθνξά ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.       

Γελ έγηλαλ. 

6. Παρ.  4.1.501  περίπη.  5, Π.δ. 315/1999. Οη δηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ, νη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη θαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε  

Γελ ππάξρνπλ. 

7. Παρ.  4.1.501  περίπη.  6, Π.Δ.  315/1999. Οη δηαθνξέο από ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαη 

ησλ ινηπώλ νκνεηδώλ ζηνηρείσλ ζηελ ηειεπηαία γλσζηή ηηκή αγνξάο πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ (δηαθνξέο ηηκήο θηήζεσο θαη ηηκήο αγνξάο), ζπλνιηθά θαηά θαηεγνξίεο 

ησλ πεξηνπζηαθώλ απηώλ ζηνηρείσλ.  

Γελ ππάξρνπλ. 

8. Παρ. 4.1.501 περίπη. 7, Π.Δ. 315/1999. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηνπο, δειαδή εάλ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκό (ινγ. πάγησλ ζηνηρείσλ), ή εάλ κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Γελ ππάξρνπλ. 

9. Παρ.  4.1.501 περίπη. 8, Π.Δ. 315/1999.  Πίλαθαο ησλ θαηερόκελσλ ηίηισλ πάγηαο επέλδπζεο 

θαη ρξενγξάθσλ (είδνο, ηεκάρηα), κε ηελ αξρηθή αμία θηήζεσο ηνπο θαη ηελ αμία απνηηκήζεσο ηνπο ζην 

ηέινο ηεο ρξήζεσο.  

Γελ ππάξρνπλ. 

10. Παρ. 4.1.501 περίπη. 9, Π.Δ. 315/1999. Οη ππνρξεώζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ, γηα ηηο νπνίεο ε 

πξνζεζκία εμνθιήζεσο ηνπο είλαη κεγαιύηεξε από πέληε ρξόληα από ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνύ, θαηά θαηεγνξία ινγαξηαζκώλ θαη πηζησηή, θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ θαιύπηνληαη κε 

εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, κε αλαθνξά ηεο θύζεσο θαη ηεο κνξθήο ηνπο.  

Γελ ππάξρνπλ. 

11. Παρ. 4.1.501 περίπη. 10, Π.Δ. 315/1999.  Οη ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκό ηνπ Οξγαληζκνύ, εθόζνλ ε παξάζεζε ηνπο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπ θαηαζηάζεσο (π.ρ. απνδεκηώζεηο απνιύζεσο ή εμόδνπ από ηελ ππεξεζία ηνπ πξνζσπηθνύ ή 

ππνρξεώζεηο γηα εμόθιεζε νκνινγηώλ ππέξ ην άξηην). Τπρόλ ηέηνηεο ππνρξεώζεηο γηα ζπληάμεηο, θαζώο 

θαη ηπρόλ άιιεο ππνρξεώζεηο αλαθέξνληαη ρσξηζηά.  

ηνλ Ληκεληθφ Σακείν δελ έρεη δηελεξγεζεί έιεγρνο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηνπο έκκεζνπο θαη 

παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο, θαζψο θαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. ε 

πεξίπησζε ειέγρνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ πξφζζεηα πνζά πξνο θαηαβνιή, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα θάζε.  

12.  Παρ. 4.1.501 περίπη. 11, Π.Δ. 315/1999. O κέζνο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, αλαιπκέλνο θαηά θαηεγνξίεο, θαη ακνηβέο - έμνδα 

πξνζσπηθνύ κε αλάιπζε ζε κηζζνύο - εκεξνκίζζηα θαη θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο, κε ρσξηζηή αλαθνξά 

απηώλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ζπληάμεηο. 

 
Πεξηγξαυή Υξήσε 2013 

Α) Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ          2 

Β) Ακνηβέο - έμνδα πξνζσπηθνχ 36.550,85 € 

       Β1. Απνδνρέο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 27.990,81 € 

       Β2. Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 8.410,04 € 

       Β3. Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα 150,00 € 

 

13. Παρ. 4.1.501 περίπη. 12 315/1999. Η έθηαζε ζηελ νπνία ν ππνινγηζκόο ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο επεξεάζηεθε από απνηίκεζε πνπ έγηλε θαηά παξέθθιηζε από ηηο λνκνζεηεκέλεο αξρέο 

απνηηκήζεσο, είηε ζηε ρξήζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, είηε ζε πξνεγνύκελε ρξήζε.    
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Γελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο. 

14. Παρ. 4.1.501 περίπη. 13, Π.Δ. 315/1999. Τα πνζά ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαινγίζηεθαλ ζηε 

ρξήζε γηα ηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο , θαζώο θαη νη 

δεκηνπξγεκέλεο ππνρξεώζεηο γηα ζπληάμεηο πξνο πξώελ κέιε ησλ παξαπάλσ νξγάλσλ. Τα πνζά απηά 

θαηαρσξνύληαη ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία.  

 
Έμνδα παξάζηαζεο Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Άξζξν 173 Γ.Κ.Κ.)                 9.093,00 € 

Έμνδα θηλήζεσο θαη απνδεκίσζε Γεκνηηθψλ πκβνχισλ             872,10 € 

ΤΝΟΛΟ 9.965,10 € 

 

15. Παρ. 4.1.501 περίπη. 14, Π.Δ. 315/1999. Τα πνζά ησλ πξνθαηαβνιώλ θαη ησλ πηζηώζεσλ πνπ 

ηπρόλ δόζεθαλ ζε κέιε ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο θαη νθείινληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, κε αλαθνξά ηνπ εηήζηνπ επηηνθίνπ ησλ πηζηώζεσλ απηώλ θαη ησλ 

νπζησδώλ όξσλ ηνπο, θαζώο θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο κε ηε κνξθή 

νπνηαζδήπνηε εγγπήζεσο. Τα πνζά απηά θαηαρσξνύληαη ζπλνιηθά γηα θάζε θαηεγνξία.   

Γελ ππάξρνπλ. 

16. Παρ. 4.1.501 περίπη. 15, Π.Δ. 315/1999. Οη θάζε κνξθήο εγγπήζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ, νη 

νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθό ηνπ ηζνινγηζκνύ, θαηά θαηεγνξίεο. Σε πεξίπησζε πνπ νη 

εγγπήζεηο εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ απηώλ. Οη 

εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο (ππνζήθεο - πξνζεκεηώζεηο) αλαθέξνληαη ρσξηζηά. Χσξηζηά, επίζεο, 

αλαθέξνληαη νη ηπρόλ εγγπήζεηο πνπ δίλνληαη πξνο όθεινο ηξίησλ.  

Γελ ππάξρνπλ. 

17. Παρ.  4.1.501 περίπη. 16, Π.Δ. 315/1999. Οη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, γηα θάζε πξσηνβάζκην ινγαξηαζκό ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ.  

 

 

Πεξηγξαθή 

ΑΞΗΑ 

ΚΣΖΔΧ 

1.1.2013 

ΑΓΟΡΔ 

ΥΡΖΔΧ

 2013 

ΤΝΟΛΟ 

31.12.2013 

ΑΠΟΒΔ

ΔΗ ΔΧ 

1.1.2013 

ΑΠΟΒΔ

ΔΗ 

ΥΡΖΖ 

2013 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΟΒΔ

ΔΧΝ 

31.12.2013 

ΑΝΑΠΟΒΔΣ

Ζ  ΑΞΗΑ 

31.12.2013 

Μεραλήκατ

α 0,06 -- 0,06 -- -- -- 0,06 

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπι. 
361,94 361,02 722,96 -- 360,99 360,99 361,97 

ύλνιν 362,00 361,02 723,02 -- 360,99 360,99 362,03 

 

 

18. Παρ. 4.1.501 περίπη. 17 , Π.Δ. 315/1999. Επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα έθηαθηα θαη 

αλόξγαλα έζνδα θαη έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα, θαζώο θαη γηα ηα έζνδα θαη έμνδα πξνεγνύκελσλ 

ρξήζεσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, όηαλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Οξγαληζκνύ. Επίζεο, αλαιύζεηο ησλ πνζώλ ησλ ινγαξηαζκώλ 36.01 «έζνδα 

ρξήζεσο εηζπξαθηέα» θαη 56.01 «έμνδα ρξήζεσο πιεξσηέα» αλ ηα πνζά απηά είλαη ζεκαληηθά. 

Γελ ππάξρνπλ. 

  

19. Παρ. 4.1.501 περίπη. 18, Π.Δ. 315/1999. Τα ζπλνιηθά πνζά ησλ θάζε είδνπο νηθνλνκηθώλ 

δεζκεύζεσλ από ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο, εγγπήζεηο θαη άιιεο ζπκβάζεηο ή από ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία επηβαιιόκελεο πηζαλέο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο 

ηάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ, εθόζνλ ε πιεξνθνξία απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεσο ηνπ Οξγαληζκνύ. Τπρόλ ππνρξεώζεηο γηα θαηαβνιέο εηδηθώλ κεληαίσλ 

παξνρώλ, όπσο π.ρ. κεληαίσλ βνεζεκάησλ, θαζώο θαη νη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο ζε ζπλδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, αλαθέξνληαη ρσξηζηά . 

Γελ ππάξρνπλ. 

20. Παρ.  4.1.501  περίπη.  19, Π.Δ. 315/1999.  Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ηζνινγηζκνύ Β(1) 

«έμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθαηαζηάζεσο» Β(3) «ηόθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ» θαη 

Γ(Ι) (1) «έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο». Σε πεξίπησζε πνπ ε απόζβεζε ησλ εμόδσλ εξεπλώλ θαη 
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αλαπηύμεσο δε γίλεηαη κε ην γεληθό θαλόλα ηεο πεληαεηίαο, αιιά ζύκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο, αλαθέξνληαη νη πεξηπηώζεηο απηέο θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ζην πξνζάξηεκα. 

Γελ ππάξρνπλ. 

21. Παρ. 4.1.501 περίπη. 20, Π.Δ. 315/1999. Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ηζνινγηζκνύ «ινηπέο 

πξνβιέςεηο» όηαλ είλαη αμηόινγεο: 

Γελ ππάξρνπλ. 

22. Παρ.  4.1.501 περίπη. 21, Π.Δ. 315/1999. Σε πεξίπησζε παξεθθιίζεσο, ζε κία ρξήζε, από ηελ 

αξρή θαηά ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή από ρξήζε ζε ρξήζε ηεο θαζνξηζκέλεο δνκήο ηνπ 

ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ε νπνία είλαη δπλαηό λα γίλεη κόλν ζε 

εμαηξεηηθέο  πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία, αλαθέξνληαη ε παξέθθιηζε θαη νη ιόγνη 

πνπ ηελ επέβαιαλ, κε πιήξε αηηηνιόγεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο ηεο παξεθθιίζεσο απηήο.: 

Γελ έγηλε. 

23. Παρ.  4.1.501 περίπη. 22, Π.Δ. 315/1999. Αλαιύζεηο ησλ ζπκπηπγκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ 

θαηεγνξηώλ εθείλσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο. Όηαλ ν Οξγαληζκόο 

θάλεη ηέηνηεο ζπκπηύμεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάδεη ηηο αληίζηνηρεο αλαιύζεηο:    

Γελ έγηλαλ. 

24. Παρ.  4.1.501 περίπη. 23, Π.Δ. 315/1999. Επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, ζρεηηθέο κε ηε 

ζπγθξηζηκόηεηα ησλ θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ θνλδπιίσλ ηεο πξνεγνύκελεο 

ρξήζεσο, όηαλ ηα θνλδύιηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, γηα 

δηαθόξνπο ιόγνπο, δελ είλαη απόιπηα ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο πξνεγνπκέλεο 

ρξήζεσο. Επίζεο, ζρεηηθέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, όηαλ γίλεηαη αλαθαηάηαμε ησλ πνζώλ ησλ 

αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο γηα λα γίλνπλ απηά ζπγθξίζηκα κε ηα πνζά ηεο 

θιεηόκελεο ρξήζεσο.  

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

25. Παρ.  4.1.501 περίπη. 24, Π.Δ. 315/1999. Επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηηο 

ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, ζύκθσλα κε όζα θαζνξίδνληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο.       

Γελ ππάξρνπλ. 

26. Παρ. 4.1.501 περίπη. 25, Π.Δ. 315/1999. Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

θαζνξηζηνύλ κε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα λα παξνπζηάδεηαη κηα 

πηζηή εηθόλα ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

Οξγαληζκνύ, όηαλ απηό δελ επηηπγράλεηαη κε όζα αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο.   

α) Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί ηζνινγηζκνύ θ.ιπ.  

Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη. 

β) Αλάιπζε ινγ/ζκώλ ηάμεσο: 

Οη ινγαξηαζκνί ηάμεσο αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

γ) Πξνβιέςεηο  γηα ππνηίκεζε ελζώκαηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ: 

Γελ έγηλαλ. 

 

δ) Σπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Οξγαληζκνύ: 

Γελ ζα ππάξμεη πξφβιεκα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ.  

 

ε) Άιιεο πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε ησλ δεκνηώλ θαη ησλ ηξίησλ. 

ε1)  Τπνινγηζκφο απνζβέζεσλ 

 Οη απνζβέζεηο ππνινγίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.4172/13 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Ν.4223/13 άξζξν 11 παξ.10 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1.1.108 ηνπ ΠΓ 315/99 σο πξνο ηα πάγηα 

θνηλήο ρξήζεο. 

ε2)  Απαηηήζεηο 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ πξνέξρεηαη απφ λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη δελ έρεη εηζπξαρζεί 

κέρξη θαη ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο πξνζαξηήκαηνο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ έρεη 

ζηξαθεί δηθαζηηθά θαηά ησλ εηαηξηψλ απηψλ γηα ηελ ππφζεζε απηή, ε έθβαζε ηεο νπνίαο δελ κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζζεί αμηφπηζηα. 

27. Παρ. 1.1.108 περίπη. 8, Π.Δ. 315/1999. Μεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνέξρνληαη από 

αιιαγέο ζηελ απνγξαθή έλαξμεο. 

εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαηαβιεζέλ Κεθάιαην. Ζ ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ δελ 

πξνέβιεπε θαηαβνιή Κεθαιαίνπ. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνέθπςαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνζνχ € 
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1.543.734,55, ην νπνίν απνηεινχζε ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Κεθάιαην». Δληφο ηεο ρξήζεο 2013 

δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

28.   Χρημαηικά διαθέζιμα 

Σα δηαζέζηκα ηνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ ηελ 31.12.2013  αθνξνχλ ζε θαηαζέζεηο φςεσο ζηε ηξάπεδα 

Eurobank (πξψελ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ) πνζνχ € 1.322.501,99. 

πκυσλία Σακείνπ: 

Ζ ζπκθσλία αλάκεζα ζην ρξεκαηηθφ ππφινηπν (φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα επίζεκα βηβιία ηνπ 

Ννκηθνχ πξνζψπνπ) θαη ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ είρε ην λνκηθφ πξφζσπν ζηηο ηξάπεδεο θαηά 

ηελ 31.12.2013 έρεη σο αθνινχζσο: 
 

Υξεκατηθό Τπόινηπν 31.12.2013 (βάσεη απνινγησκνύ) 1.322.501,99 

Υξεκατηθά Γηαζέσηκα 31.12.2013 (βάσεη extrait τξαπέδεο) 1.322.501,99 

Γηαυνξά Διέγρνπ -- 

 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ  

   Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε 

 -Σν άξζξν 163 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/06)  

ηελ ππ΄αξίζκ 45/2017 (ΑΓΑ: ΧΚ0ΑΟΞΛΜ-9ΓΦ) απφθαζε Πξνέδξνπ πεξί νξηζκνχ Οξθσηνχ Λνγηζηή-  

Διεγθηή.  

- ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Κνξηλζίσλ, ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ 

Σακείνπ Κνξηλζίσλ, 

       θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

                                                              Απνυασίδεη  θατά πιεηνςευία 

                                               Μεηνςευνύσεο τεο θ. Καξακαιίθε Μαξίαο (Έξξηθαο) 

 

 Σελ έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ έηνπο 2013, φπσο 

εκθαλίδνληαη ζπλεκκέλα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο..  
Β. Σελ απνζηνιή ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζχκθσλα κε 

ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν. 3463/2006. 

Γ. Σε δεκνζίεπζε ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο νξίδεηαη ζην N. 3548/07 άξζ. 6 παξ 7. 

Γ. Σελ απνζηνιή ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ 

λ.3202/2003 ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

   Δ. Σελ αλάξηεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηφζν ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα» φζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ  

    Γ.Λ.Σ. Κνξηλζίσλ. 

 

 

                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                        Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ                        ΣΑ ΜΔΛΗ  
                        ΦΑΡΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ   

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                            Αθξηβέο απφζπαζκα 

                                                   Κφξηλζνο   5 Απγνχζηνπ 2019 

 

                                                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

                                                         ΦΑΡΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  

ΑΔΑ: ΨΔ9ΨΟΞΛΜ-Τ0Δ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013 (ΠΡΩΣΗ ΦΡΗΗ  1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013) - (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Ποσά Ποσά

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης απογραφής

Κτήσεως Αποσβέσεις αξία Κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2013 έναρξης 1.1.2013

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ

ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις  Ι. Κεφάλαιο 1,543,734.55 1,543,734.55

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός

μηχ/κος εξοπλισμός 0.06 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 V. Αποτελέσματα εις νέο

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 722.96 360.99 361.97 361.94 0.00 361.94 Τπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέο 385,748.31 0.00

ύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 723.02 360.99 362.03 362.00 0.00 362.00

ύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 723.02 360.99 362.03 362.00 0.00 362.00 ύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 1,929,482.86 1,543,734.55

ΚΤΚΛΟΥΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις Γ. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ

1. Πελάτες 617,358.58 708,490.28 ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ. 11. Φρεώστες διάφοροι 48,440.78 36,426.81 1. Προμηθευτές 54,180.43 12,520.38

665,799.36 744,917.09 2α. Επιταγές πληρωτέες 3,269.40 0.00

IV. Διαθέσιμα 5. Τποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 969.50 0.00

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1,322,501.99 810,975.84 8. Πιστωτές  διάφοροι 761.19 0.00

1,322,501.99 810,975.84 ύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 59,180.52 12,520.38

ύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΙΙ+ΙV) 1,988,301.35 1,555,892.93

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (Γ+Δ) 1,988,663.38 1,556,254.93 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ) 1,988,663.38 1,556,254.93

Ποσά Ποσά

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κλειόμενης απογραφής

Κύκλος εργασιών 321,787.21 0.00 χρήσεως 2013 έναρξης 1.1.2013

Μείον: Κόστος πωλήσεων 120,532.11 0.00 Καθαρά  αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 385,748.31 0.00

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 201,255.10 0.00 (+) ή (-) : Τπόλοιπο  αποτελεσμάτων (κερδών)

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0.00 0.00               προηγουμένων  χρήσεων 0.00 0.00

ύνολο 201,255.10 0.00 Μείον: 1. Υόρος εισοδήματος 0.00 0.00

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 50,978.86 0.00 385,748.31 0.00

           3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0.00 50,978.86 0.00 0.00 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 150,276.24 0.00

8. Τπόλοιπο κερδών εις νέο 385,748.31 0.00

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 37,448.32 0.00 385,748.31 0.00

           3. Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0.00 37,448.32 0.00 0.00

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 187,724.56 0.00

ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

ΙΙ.              3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 204,387.94 0.00

Μείον:

             1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 6,364.19 198,023.75 0.00 0.00

Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα 385,748.31 0.00

ΜΕΙΟΝ: ύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 360.99 0.00

             Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες  στο 

                       λειτουργικό κόστος 360.99 0.00 0.00 0.00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ κέρδη/(ζημιές) ΦΡΗΕΩ 385,748.31 0.00

υνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global
Υωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ.Μ. .Ο.Ε.Λ. 125 - Αρ.Μ. Ε.Λ.Σ.Ε. 20

Άγγελος Κ. Διονυσόπουλος

Αρ. Μ. ΟΕΛ 39101 - Αρ.Μ. Ε.Λ.Σ.Ε. 2352

Προς το Δημοτικό υμβούλιο του ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά απογραφής έναρξης 1.1.2013

Ποσά απογραφής έναρξης 1.1.2013

ΚΑΣΑΣΑΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΦΡΗΕΩ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013 (1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013)

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Κόρινθος, 2 Αυγούστου 2019

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνώμη με επιφύλαξη: Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» («το Λιμενικό Σαμείο»), οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, 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 από τις 
πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό 
Λογιστικό χέδιο Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης". Βάση για γνώμη με επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Σο Λιμενικό Σαμείο δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, καθώς και από τα ασφαλιστικά ταμεία για τις 
υποχρεώσεις από φόρους και κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για την κλειόμενη χρήση και συνεπώς δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του για τη χρήση αυτή. Σο Λιμενικό Σαμείο δεν έχει προβεί σε εκτίμηση 
των επιβαρύνσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό και ασφαλιστικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε επαρκή και 
κατάλληλη ελεγκτική τεκμηρίωση σχετικά με το ύψος της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 2. τις απαιτήσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού ευρώ 340.000 περίπου, για τις οποίες δεν 
έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας, για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των 
απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 340.000 περίπου. 3. Σο Λιμενικό Σαμείο ελέγχεται για πρώτη φορά από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Από τον διενεργηθέντα έλεγχό μας δεν κατέστη δυνατόν 
να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλη ελεγκτική τεκμηρίωση για την ορθότητα και ακρίβεια των υπολοίπων έναρξης της ελεγχόμενης χρήσεως. - 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 το Λιμενικό 
Σαμείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του υμβουλίου 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 χέδιο Οργανισμών Σοπικής 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 Λιμενικού Σαμείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το Λιμενικό Σαμείο ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις 
ενέργειες. 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. φάλματα 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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου του Λιμενικού Σαμείου. - 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. - 
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή 
συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Λιμενικού Σαμείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Σα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Λιμενικό Σαμείο να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. - 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: 1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου με 
τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του υμβουλίου. 2. Σο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο στη χρήση 2013 και το άνοιγμά τους έγινε με 
βάση την απογραφή που διενεργήθηκε την 1.1.2013 σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού χεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999). 3. Η έγκαιρη και ακριβής απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα 
κατά τη διάρκεια της χρήσεως δεν γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κλαδικό Λογιστικό χέδιο και συνεπώς παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες και σφάλματα. Με βάση τον απολογισμό και τα πραγματικά υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2013 έγιναν οι απαραίτητες τακτοποιήσεις στο τέλος της κλειομένης χρήσεως. 
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Σημείωση: Σο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Κορινθίων προήλθε από τη διάσπαση του πρώην Λιμενικού Σαμείου Κορινθίας (σε επίπεδο νομού) στα τέσσερα Δημοτικά Λιμενικά Σαμεία Κορινθίων, Λουτρακίου Περαχώρας, ικυωνίων & Βόχας. 
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