
Κ . Ε . Δ . Δ Υ. 
               ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ 
   
 

Αριθ. Αποφ.12 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/2020  της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΚΟΙΝΩΦΕΛOYΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ:  «Ψήφιση έγκρισης Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 

2019» 

 

 Σήμερα, την 06η  Νοεμβρίου (11ου) του έτους 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Δημοτικής 

Επιχείρησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ύστερα από την αριθ. 142/02-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 παρ. 2 του ν.4555/2018 και του άρθ.65 παρ.5 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ Α’ , φ. 87/7-6-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 ν. 

4555/2018 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διατάξεως : 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω οκτώ (8)  μέλη : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Βερρόπουλος Αναστάσιος Πρόεδρος Δ.Σ Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη 

2. Καμπέρος Ηλίας Δημ. Σύμβουλος  

3. Μάλλιαρης Γρηγόριος Δημ. Σύμβουλος  

4. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβ.  

5. Γριτσώνη Ευαγγελία Εκπ/πος Εκπ/κου 

Συλλόγου   Τσακώνων «Άγιος Τρύφωνας» 

 

6. Νικολακοπούλου Καλλιόπη Εκ/πος 

Εργ/νων ΚΕΔΔΥ 

 

7. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος Δημ. Σύμβ.  

8. Ράπτη Αλεξάνδρα Αντιπρόεδρος Δ.Σ  

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί « Ψήφισης έγκρισης 

Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2019»,    είπε τα εξής : 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2019 – 31.12.2019 

Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019 της 

Επιχείρησής μας, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Με το άρθρο 40 του Ν. 4483/2017 οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις προστέθηκαν στα Νομικά Πρόσωπα που 

εφαρμόζουν το π.δ. 315/1999. Έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017 οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις εφάρμοζαν 

το Ν. 4308/2014 και δημοσίευαν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα ΕΛΠ.  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δυμαίων προήλθε από τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων 

των δήμων που συνενώθηκαν στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας και υπήρχαν πριν την 1.1.2011, δηλαδή των 

δήμων Δύμης, Λαρίσου, Μόβρης και Ωλενίας (Απόφαση υπ΄αριθ. 39/2011 η οποία εγκρίθηκε με την 

υπ΄αριθ.πρωτ. 33239/7021-21.4.2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας & Ιονίου).  

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η συντονισμένη παρέμβαση για την ανάπτυξη και διαχείριση δράσεων, 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και της 

Παιδείας (άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 94 του Ν. 3852/2010) και ο καθορισμός ενός 

μακροχρόνιου πλαισίου, το οποίο θα αποσκοπεί στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη κοινωνική ανάπτυξη 

του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. 

Σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 4- Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β’, ο ισολογισμός 

συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του 

προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές 

προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης. 

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα 

της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την 

προβλεπόμενη πορεία αυτής.  
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Α. Δραστηριότητες Επιχείρησης 

Οι δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων έχουν ως εξής:  

Μονάδα προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι  

Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές 

ανάγκες (ΑΜΕΑ), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό 

τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής 

φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  

Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των ηλικιωμένων και των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η σταδιοδρομία 

και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.  

Η Κοινωφελής Επιχείρησης για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων του προγράμματος χρηματοδοτείται από 

την ΕΕΤΑΑ, όμως ο αριθμός των δικαιούχων για τον οποίο χρηματοδοτείται η επιχείρηση είναι πολύ 

μικρός σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό των ανθρώπων που τελικά εξυπηρετούνται από την 

επιχείρηση και από το προσωπικό που εργάζεται για το πρόγραμμα αυτό.  

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η ενίσχυση της επιχείρησης για την κάλυψη των αναγκών της για το 

επιπλέον προσωπικό που εξυπηρετείται καθώς η ΕΕΤΑΑ καλύπτει μεν το κόστος του εργαζόμενου 

προσωπικού αλλά για την κάλυψη των αναγκών σε λειτουργικές δαπάνες του φορέα το κόστος που 

αναγνωρίζεται από τον φορέα είναι ελάχιστο σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.  

 

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται 

παιδιά ηλικίας 6- 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρα. Σκοπός του ΚΔΑΠ της επιχείρησης 

είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού 

ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα 

από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.  

Το ΚΔΑΠ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:   

 Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την 

ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.  

 Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης. ψυχαγωγίας, άθλησης.  

 Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων. 

 Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

Στον προϋπολογισμό της επιχείρησης έχουν προβλεφθεί δαπάνες για την λειτουργία του ΚΔΑΠ σε κάθε 

περίπτωση όμως και πάλι όπως και στην περίπτωση του ΚΔΑΠ, η ΕΕΤΑΑ που είναι και ο φορέας 
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χρηματοδότησης του προγράμματος δεν καλύπτει όλο το λειτουργικό κόστος, και για το λόγο αυτό θα 

πρέπει ο δήμος να ενισχύσει την επιχείρηση με το λειτουργικό της κόστος.  

 

Τράπεζα Αλληλεγγύης 

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.ΔΥ λειτουργεί Τράπεζα τροφίμων, παιχνιδιών, 

ένδυσης, υπόδησης κ.α.  Ο κύριος τροφοδότης της Τράπεζας Τροφίμων είναι η Ιερά Μητρόπολη Πατρών. 

 

Β. Οργάνωση – Υπηρεσιών- Θεσμικό Πλαίσιο   

Πρωταρχικό μέλημα ήταν και είναι η σωστή οργάνωση των υπηρεσιών και διαδικασιών διοίκησης και 

λειτουργίας της επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο ξεκίνησε η εργασία διαμόρφωσης των κανονισμών 

διαχείρισης, εσωτερικών υπηρεσιών, προσωπικού και τροποποίηση της συστατικής πράξης της 

επιχείρησης. Ορίστηκαν επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών προμηθειών 

και υπηρεσιών και επιτροπές παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.   

Όλες οι ενέργειες της Επιχείρησης έγιναν στα πλαίσια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τη 

λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ.  

Συγκεκριμένα η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, καθώς 

και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργήθηκαν σύμφωνα  με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που 

ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.  Το διοικητικό συμβούλιο συνέταξε αντίστοιχους κανονισμούς στο πλαίσιο των  

ανωτέρω κανόνων σύμφωνα με τη παρ 2 Άρθρο 257 του Ν. 3463/06.  

 

Γ. Οικονομική ανάλυση χρήσης 2019  

1. Έσοδα χρήσης 2019 

Τα έσοδα της επιχείρησης ανήλθαν σε  397.434,10 €  και προήλθαν από τις κάτωθι πηγές  

Είδος Εσόδου           Ποσό σε € 

Επιχορηγήσεις ΕΕΤΑ για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι    263.144,30 

Επιχορηγήσεις από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας       75.000,00 

Επιχορηγήσεις ΕΕΤΑ για το «ΚΔΑΠ»                      58.489,80 

Λοιπά έσοδα                800,00 

ΣΥΝΟΛΟ         397.434,10 

 
 
 
2. Έξοδα χρήσης 2019 

Τα έξοδα της επιχείρησης ανήλθαν σε 394.605,05 € και αναλυτικά έχουν ως εξής: 

Είδος Εξόδου         Ποσό σε € 
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Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                  307.938,01 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων                      33.230,00 

Παροχές τρίτων        23.097,23 

Φόροι – τέλη        14.302,22 

Διάφορα έξοδα        13.443,18 

Τόκοι και συναφή έξοδα           114,00 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων         2.372,16 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις           32,90 

Λοιπά έκτακτα έξοδα από τακτοποιήσεις λογαριασμών          75,35 

ΣΥΝΟΛO                                   394.605,05 

 
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019                     2.829,05 

 

3. Εξέλιξη των εργασιών της επιχείρησης 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 1.1.2019-31.12.2019 παρουσίασε μείωση 6,01% και  ανήλθε 

σε € 396.634,10 έναντι € 421.986,74 της προηγούμενης χρήσεως. Η μείωση του κύκλου εργασιών 

οφείλεται στη μειωμένη χρηματοδότηση από την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». 

Οι παροχές σε εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών του ΒΣΣ και του 

ΚΔΑΠ μειώθηκαν κατά 5,93%, ενώ τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν κατά 23,88% λόγω της μείωσης των 

επιχορηγήσεων, όπως προαναφέρθηκε. 

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων στην χρήση του 2018 ανέρχονταν σε ζημιές € 19.226,63 

ενώ για την χρήση του 2019 διαμορφώθηκαν κέρδη της τάξεως των € 2.829,05.  

 

4. Οικονομική θέση της Επιχείρησης  

Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης δεν κρίνεται ικανοποιητική. Η καθαρή θέση έχει καταστεί 

μικρότερη του μισού του Κεφαλαίου και οι σωρευμένες ζημίες δείχνουν την αναγκαιότητα στήριξης της 

Επιχείρησης από το Δήμο. Η μεταβολή του αποτελέσματος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση προήλθε 

από το γεγονός ότι στη χρήση 2018 σχηματίσθηκε σε βάρος των αποτελεσμάτων πρόβλεψη ποσού € 

28.932,35 για τη μη είσπραξη της απαίτησης από τον ΟΑΕΔ. 

 

 

5. Προβλεπόμενη πορεία της Επιχείρησης 

Προσδοκάται ότι την προσεχή εταιρική χρήση, η οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης θα είναι σχετικά 

καλύτερη με θετικότερο αποτέλεσμα χρήσης. Η συνέχισης της δραστηριότητας της Επιχείρησης εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. 
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6. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την Επιχείρηση σε ποσοστό άνω του 10% 

Δεν κατέχει. 

 
7. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην Επιχείρηση. 
 

8. Ακίνητα της Επιχείρησης 

Δεν υπάρχουν. 

9. Υποκαταστήματα  

H Επιχείρηση δεν έχει Υποκαταστήματα. 

 
10. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή της 

παρούσας δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα, πέραν της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. 

Η ταχεία εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19 στην Ευρώπη και σε όλο σχεδόν τον πλανήτη, με τα 

περιοριστικά μέτρα να ανακοινώνονται συνεχώς το ένα μετά το άλλο τις τελευταίες μέρες, θα έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και θα χρειαστούν αντίστοιχα δραστικά μέτρα για τον περιορισμό 

τους. Ακόμη και αν η οικονομική κρίση λόγω του ιού διαρκέσει λίγους μήνες, όπως είναι το βασικό 

σενάριο των διεθνών οικονομικών οργανισμών και των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, και στο 

δεύτερο εξάμηνο του έτους αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση, οι συνέπειες όσον αφορά τους ρυθμούς 

ανάπτυξης θα είναι σημαντικές. Το πλήγμα που δέχεται το σύνολο των κλάδων από τα περιοριστικά μέτρα 

των κυβερνήσεων είναι βαρύ, η παραγωγή επηρεάζεται αρνητικά και η συνολική ζήτηση στην οικονομία 

μειώνεται. 

Υπό το πρίσµα της εξελισσόµενης κατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται από τις αρµόδιες αρχές, η 

Διοίκηση παρακολουθεί εκτεταμένα τις εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία του νέου κορωνοϊού Covid-

19 και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της επί των οικονομικών της καταστάσεων, ωστόσο προς το παρόν δεν 

μπορεί να γίνει κάποια αξιόπιστη εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών. 

https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/84073/koronoios
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Με την παρούσα έκθεση ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι 

κανονισμοί της Επιχείρησης και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 

2019 (περίοδος από 1.1. έως 31.12.2019) καθώς και τον Απολογισμό της ίδιας περιόδου. 

ΑΔΑ: ΨΦΥ0ΟΚΥ6-4ΧΨ



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Ποσά

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγουμ.

Κτήσεως Αποσβέσεις αξία Κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2019 χρήσεως 2018

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως 3.626,07 1.565,30 2.060,77 3.626,07 840,10 2.785,97

3.626,07 1.565,30 2.060,77 3.626,07 840,10 2.785,97 Ι. Κεφάλαιο 222.591,28 222.591,28

 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V. Αποτελέσματα εις νέο

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις  Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 2.829,05 -48.158,98

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός Υπόλοιπο ζημιών προηγουμ. χρήσεων -196.473,64 -148.314,66

μηχανολογικός εξοπλισμός 1.271,46 1.271,42 0,04 1.271,46 1.271,42 0,04 -193.644,59 -196.473,64

5. Μεταφορικά μέσα 329,90 52,23 277,67 329,90 19,24 310,66

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 23.981,92 20.957,27 3.024,65 23.981,92 19.343,30 4.638,62 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV) 28.946,69 26.117,64

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 25.583,28 22.280,92 3.302,36 25.583,28 20.633,96 4.949,32

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 3.302,36 4.949,32

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Πελάτες 28.932,35 28.932,35 1. Προμηθευτές 48.536,64 18.162,10

Μείον : Προβλέψεις -28.932,35 0,00 -28.932,35 0,00 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 2.093,12 3.038,07

11. Χρεώστες διάφοροι 0,00 4.178,62 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.647,36 0,00

0,00 4.178,62 8. Πιστωτές  διάφοροι 22.427,46 152,94

IV. Διαθέσιμα 80.704,58 21.353,11

1. Ταμείο 128,52 128,52

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.959,86 6.643,29

4.088,38 6.771,81

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 4.088,38 10.950,43

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 100.199,76 28.785,03

100.199,76 28.785,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 109.651,27 47.470,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 109.651,27 47.470,75

Ποσά Ποσά 

Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κλειόμενης προηγούμενης

Κύκλος εργασιών 396.634,10 421.986,74 χρήσεως 2019 χρήσεως 2018

Μείον: Κόστος πωλήσεων 329.971,13 364.935,02 Καθαρά  αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως 2.829,05 -48.158,98

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 66.662,97 57.051,72 (+) ή (-) : Υπόλοιπο  αποτελεσμάτων (ζημιών)

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 62.702,00 75.271,94                προηγουμένων  χρήσεων -196.473,64 -148.314,66

           3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 1.709,67 64.411,67 551,71 75.823,65 -193.644,59 -196.473,64

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/(ζημίες)) εκμεταλλεύσεως 2.251,30 -18.771,93 ΜΕΙΟΝ  2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο

                λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00 -193.644,59 -196.473,64

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 114,00 -114,00 147,40 -147,40 Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/(ζημίες)) εκμεταλλεύσεως 2.137,30 -18.919,33 8.   Υπόλοιπο (ζημιών) εις νέο -193.644,59 -196.473,64

-193.644,59 -196.473,64

ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

            3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 800,00 0,00

Μείον:

             1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 50,97 307,30

             3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 57,28 0,00

             4. Προβλέψεις για κινδύνους 0,00 108,25 691,75 28.932,35 29.239,65 -29.239,65

Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα 2.829,05 -48.158,98

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.372,16 1.906,96

             Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες  στο 

                       λειτουργικό κόστος 2.372,16 0,00 1.906,96 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/(ζημίες)) ΧΡΗΣΕΩΣ 2.829,05 -48.158,98

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 13871

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος Δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς την Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020

 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΝΩΛΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018

Κάτω Αχαΐα, 21 Οκτωβρίου 2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΟΓΔΟΗ ΧΡΗΣΗ  1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

(ποσά σε ευρώ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΔΤ: ΑB 073062

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 201505

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΕΚΗ
ΑΔΤ ΑΕ 235255

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0072333 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνώμη: Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ» (η Επιχείρηση), οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΔΥΜΑΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Βάση Γνώμης: 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 την Επιχείρηση, 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 τη γνώμη μας. 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 της Επιχείρησης να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 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 την Επιχείρηση ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σε 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. 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 της Επιχείρησης. - 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 χρήσεως 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 της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 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. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Επιχείρηση 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:
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.Με
βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Κοινωφελή Επιχείρηση «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΔΑ: ΨΦΥ0ΟΚΥ6-4ΧΨ



Κ . Ε . Δ . Δ Υ. 
               ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ 
   
 

 

 

 

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, διάβασε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις 

έτους 2019 και  ύστερα από διαλογική συζήτηση     

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019 της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων όπως αυτή συζητήθηκε και αναλύθηκε παραπάνω  

  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  12 /2020. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε  το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΦΥ0ΟΚΥ6-4ΧΨ
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