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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 1/2020 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Περίληψη
«Προέλεγχος ισολογισμού του ΣυΔΝΑ
οικονομικού έτους 2018»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
(Συ.Δ.Ν.Α.) σήμερα Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά την από 17/02/2020 πρόσκληση του
Προέδρου της, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών
μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το με αρ. πρωτ. 123/2020 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ανέφερε τα εξής:
«Έχοντας υπ΄ όψιν:
1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
2) Τις διατάξεις της παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, βάσει της οποίας η
Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον Ισολογισμό, στην προκειμένη περίπτωση
σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έθεσε υπ΄ όψιν μας η Δ/νση Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών.
3) Την παρ. 1 άρ. 247 Ν. 3463/2006, που ορίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο
του Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του
τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού Συμβουλίου. Οι
σχετικές διατάξεις που αφορούν τους Δήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη
διοίκηση του Συνδέσμου. Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της
δημαρχιακής επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το συμβούλιo ,
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σας αποστέλλουμε τον Ισολογισμό 2018 του Συ.Δ.Ν.Α. και παρακαλούμε για
τη λήψη απόφασης για τον προέλεγχο και τη σύνταξη έκθεσης επ΄ αυτού σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), προκειμένου στη συνέχεια
αυτός να τεθεί υπ΄ όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση».
Η Ε.Ε. μετά τον προέλεγχό της και αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω
εισηγητικό, τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, τον προϋπολογισμό του
Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αρ. 19/2018 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΤΙΡ46ΜΟΞ9-ΡΑΟ), που επικυρώθηκε με την με αρ.
πρ. 50364/17964/25-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης
οικονομικού έτους 2018 με τα κάτωθι στοιχεία, έπειτα από τον έλεγχο των
λογαριασμών που κατέθεσε η Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, ως
εξής:
Έκθεση διαχείρισης της εκτελεστικής επιτροπής
για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2018
1. ΓΕΝΙΚΑ
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις
παραγράφους που ακολουθούν, η κλειόμενη χρήση είναι η 2η που συντάσσεται
ισολογισμός με βάση τη διπλογραφική μέθοδο και το Π.Δ.315/1999 «Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων».
Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε
προσοχή και επιμέλεια, σε πλήρη συμφωνία με τις νομοθετικές διατάξεις , ήτοι με
σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της
συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις γενικές αρχές που προβλέπονται,
απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή του, κατά την 31/12/2018
καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Συνδέσμου της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο
ποσό των 291.354,19€ (την προηγούμενη χρήση 237.369,07€). Στο παραπάνω
ποσό αν προστεθούν και τα Έσοδα από τόκους καταθέσεων ύψους 44,54 €
(προηγούμενη χρήση 0,00 €), τα συνολικά έσοδα του Συνδέσμου, οργανικά και
ανόργανα, ανήλθαν στο ποσό των 291.398,73 € (την προηγούμενη χρήση
237.369,07€).
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων έχει ως εξής:
2018
2017
Έσοδα από εισφορές των μελών
291.354,19
237.369,07
Έσοδα από πιστωτικούς τόκους
44,54
0,00
Σύνολο Οργανικών εσόδων
291.398,73
237.369,07
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Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εσόδων
Γενικό Σύνολο
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων έχει ως εξής:

0,00
0,00
0,00
291.398,73

0,00
0,00
0,00
237.369,07

2018
2017
Παροχές τρίτων
2.604,00
0,00
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
25.262,80
0,00
Διάφορα έξοδα
10.095,62
0,00
Χρεωστικοί τόκοι
28,00
0,00
Γενικό Σύνολο
37.990,42
0,00
5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Το ύψος των λειτουργικών εξόδων του συνδέσμου ανήλθε στο ποσό των
37.990,42€ (την προηγούμενη χρήση 0,00 €). Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του
Συνδέσμου ανήλθαν στο ποσό των 37.962,42 € (την προηγούμενη χρήση 0,00 €),
δεν υπάρχουν έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων διότι ο Σύνδεσμος είναι
νεοσύστατος και δεν έχει αρχίσει να υλοποιείται ο καταστατικός του σκοπός, τα
χρηματοοικονομικά έξοδα ανέρχονται στο ποσόν στο ποσό των 28,00€ (την
προηγούμενη χρήση 0,00€). Τα συνολικά έξοδα της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν
στο ποσό των 37.990,42€ (την προηγούμενη χρήση 0,00 €).
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της κλειόμενης χρήσεως ποσού
291.398,73€ και των συνολικών εξόδων ποσού 37.990,42€ αποτελεί το πλεόνασμα
της κλειόμενης χρήσεως, το οποίο ανέρχεται σε 253.408,31€ (την προηγούμενη
χρήση πλεόνασμα 237.369,07€). Το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος, όπως και
στην προηγούμενη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει αρχίσει να υλοποιείται ο
καταστατικός σκοπός του Συνδέσμου.
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Συνδέσμου της 31.12.2018 η αξία
κτήσης των παγίων στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 80.749,69 € (την
προηγούμενη χρήση 0,00 €). Επί των παγίων στοιχείων δεν διενεργήθηκαν
αποσβέσεις.
7. ΔΑΝΕΙΑ
Ο Σύνδεσμος δεν έχει δάνεια.
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Σύνδεσμος την 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν είχε απαιτήσεις , το σύνολο δε των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ανέρχεται στο ποσό των 3.939,58€ (την
προηγούμενη χρήση 0,00€) και το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των
413.967,27€ (την προηγούμενη χρήση 237.369,07€).
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.501 του Π.Δ. 315/1999)
ΤΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21: Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε
μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από
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χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατόν να γίνει μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία,
αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη
αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων
στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Σύνδεσμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι
υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις,
σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού
και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που
απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για
διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια
της προηγούμενης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις,
όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της
προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της
κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγιναν.
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1: Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για
την αποτίμηση των διαφόρων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι
μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή
διενέργεια
αποσβέσεων,
καθώς
και
οι
μέθοδοι
υπολογισμού
αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που
καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται
με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των
συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων-υποχρεώσεων της
περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Συνδέσμου.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως,
αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η
οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη
με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των
ανωτέρω παγίων στοιχείων
(3) Τίτλοι πάγιας επένδυσης δεν υπάρχουν.
(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(5) Αποθέματα δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως
από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα
στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν
με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της
διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες

ΑΔΑ: 6ΤΖΓ46ΜΟΞ9-1ΩΞ

καταχωρούνται στους λογαριασμούς “διαφορών αναπροσαρμογής” του
παθητικού (λογ. 41.0641.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των
διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται
ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών “διαφορές
αναπροσαρμογής”, που έγιναν μέσα στη χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους,
δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν
μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν
προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των
πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού.
Παρατίθεται πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ
ΠΑΓΙΩΝ

ΕΠΙΠΛΑ&
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣ
ΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑ
Μ-ΜΑΤΑ
Η/Υ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ
ΠΑΓΙΩ
Ν
ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
31/12/
2017

ΑΓΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ
2018

ΜΕΙΩΣ
ΕΙΣ
ΣΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ
2018

ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒ ΑΠΟΣΒΕΣΕ ΜΕΙΩΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ
ΕΣΕΙΣ ΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
Σ
Σ
ΤΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΩ
2018
ΑΠΟΣΒΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕ
ΑΞΙΑ
31/12/2018 Ν ΕΩΣ
ΣΕΩΝ
ΙΣ ΜΕΧΡΙ
31/12/2018
31/12/2
31/12/2018
017

0,00

66.461,79

0,00

66.461,79

0,00

0,00

0,00

0,00

66.461,79

0,00
0,00

14.287,90
80.749,69

0,00
0,00

14.287,90
80.749,69

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.287,90
80.749,69

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων
στοιχείων-εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την
αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται
αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων
εγκαταστάσεως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα μεταβολής παγίων.
Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους συντελεστές που
ορίζονται από το νόμο 4172/2013.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του
πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με
αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.19: Ανάλυση των λογαριασμών του
ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι
δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και
αναπτύξεως δεν γίνεται σύμφωνα με τον γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά
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σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις
αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
4.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.24: Επεξηγηματικές πληροφορίες,
σχετικές με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από
ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων
πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία
κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση
κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους
οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των
αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή
αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές
τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών
αυτών στοιχείων.
Δεν υπάρχουν.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο του Συνδέσμου είναι μηδενικό, καθώς δεν καταβλήθηκε κεφάλαιο
κατά τη σύστασή του.
7.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του
ισολογισμού “λοιπές προβλέψεις” όταν είναι αξιόλογες.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Συνδέσμου, για
τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια
από τη ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία
λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με
εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.
Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό του Συνδέσμου, εφόσον η παράθεση τους είναι
χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ.
αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή
υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες
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υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται
χωριστά.
Δεν υπάρχουν.
8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.17β: Αναλύσεις των ποσών των
λογαριασμών 36.01 “έσοδα χρήσεως εισπρακτέα” 56.00 “έσοδα επόμενων
χρήσεων” και 56.01 “έξοδα χρήσεως πληρωτέα”, αν τα ποσά αυτά είναι
σημαντικά.
Δεν υπάρχουν.
9.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περίπτ.18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους
οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και
άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές
υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του
ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της
χρηματοοικονομικής θέσεως του Συνδέσμου. Τυχόν υποχρεώσεις για
καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων,
καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται
χωριστά.
Δεν υπάρχουν.
10.ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Συνδέσμου,
οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε
περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως,
γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες
(υποθήκες-προσημειώσεις)
αναφέρονται
χωριστά.
Χωριστά,
επίσης,
αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
Δεν υπάρχουν.
11.ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.13: Τα ποσά των αμοιβών που
καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες
υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα
ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.14: Τα ποσά των προκαταβολών και
των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και
των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά
καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
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Δεν υπάρχουν.
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11 : Ο μέσος αριθμός του προσωπικού
που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά
κατηγορίες, και οι αμοιβές – έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς –
ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που
είναι σχετικές με συντάξεις.
(1) Μέσος όρος προσωπικού 0 άτομα
(2) Μέσος όρος προσωπικού:
α) Με σχέση δημοσίου δικαίου 0
β) Με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου 0
γ) Με σύμβαση Ι.Δ. ορισμένου χρόνου 0
δ) Μετακλητοί υπάλληλοι 0
(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:
2018
Μόνιμο προσωπικό
0,00
Τακτικό προσωπικό
0,00
Ειδικές κατηγορίες
0,00
Έκτακτο προσωπικό
0,00
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
0,00
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
0,00
Σύνολο
0,00
Ο Σύνδεσμος δεν απασχόλησε προσωπικό το έτος 2018.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12 : Η έκταση στην οποία ο
υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από την αποτίμηση
που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε
στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α : Επεξηγηματικές πληροφορίες για
τα « έκτακτα ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και
για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη
χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του
Συνδέσμου.
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
0,00€
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους:
0,00€
13.ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται
αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της
χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Συνδέσμου,
όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες
παραγράφους.
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1) Οι οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου συντάσσονται βάσει του
Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού.
Ο Σύνδεσμος δεν απασχόλησε προσωπικό το έτος 2018.
3) Φόρος εισοδήματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4172/2013, ο Σύνδεσμος ανήκει στην
κατηγορία των νομικών προσώπων που φορολογούνται μόνο για εισόδημα από
κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης
2018 του Συνδέσμου αφορά τα έσοδα από τόκους.
4)Έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα καταχωρημένα στα
Αποτελέσματα της χρήσεως 2018.
Στην χρήση 2018 δεν έχουν καταχωρηθεί έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα
έξοδα.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΕΡΓ ΗΤΙΚΟ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Ποσά κλειομένης χρήσης 2018
Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

66.461,79
14.287,90
80.749,69

Αναπόσβ.Αξία

0,00
0,00
0,00

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγουμένης χρήσης 2017
Αξία κτήσης

66.461,79
14.287,90
80.749,69

Αποσβέσεις

0,00
0,00
0,00

Αναπόσβ.Αξία

0,00
0,00
0,00

80.749,69

0,00
0,00
0,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

0,00
413.967,27
413.967,27

0,00
237.369,07
237.369,07

413.967,27

237.369,07

494.716,96

237.369,07

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ποσά προηγουμένης χρήσης 2017

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

291.354,19
0,00

237.369,07
0,00

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

291.354,19

237.369,07

0,00

0,00

Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
0,00
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΗΣ

291.354,19
37.962,42
0,00
44,54
28,00

237.369,07
0,00
0,00

37.962,42
253.391,77

0,00
0,00

16,54
253.408,31

0,00
0,00
0,00

0,00
237.369,07
0,00
237.369,07

0,00
0,00
0,00
253.408,31

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
237.369,07

0,00
0,00
253.408,31

0,00

0,00

490.777,38
490.777,38

237.369,07
237.369,07

Σύνολο υποχρεώσεων (Γιι)

3.939,58
0,00
0,00
3.939,58
3.939,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

494.716,96

237.369,07

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Ποσά κλειομένης χρήσης 2018

Ποσά
προηγουμένης
χρήσης 2017

0,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό

Ποσά
κλειομένης
χρήσης 2018

237.369,07

Ποσά
Ποσά
κλειομένης
προηγουμένης
χρήσης 2018
χρήσης 2017
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσης
253.408,31
237.369,07
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγ. χρήσεων
237.369,07
0,00
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) εις νέο

0,00

0,00

490.777,38

237.369,07
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80) 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

Α.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1
2
3

2018

2017

Α.ΠΩΛΗΣΕΙΣ
0,00

70 Εμπ ορευμάτων

0,00

Προιόντα έτοιμα & ημιτελή

0,00

0,00

71 Προιόντων

0,00

0,00

Πρώτες & βοηθητικές ύλες

0,00

0,00

72 Λοιπ ών Απ οθεμάτων

291.354,19

237.369,07

0,00

0,00

73 Πωλήσεις υπ ηρεσιών

0,00

0,00

0,00

291.354,19

237.369,07

Εμπ ορεύματα

0,00

0,00

Πρώτες & βοηθητικές ύλες

0,00

0,00

74 επ ιχορηγήσεις & λ.έσοδα

0,00

0,00

Υλ.Συσκευασίας

0,00

0,00

75 έσοδα π αρεπ όμενων ασχ.

0,00

0,00

0,00

0,00

76 έσοδα κεφαλαίων

44,54

0,00

44,54

0,00

291.398,73

237.369,07

Β.Λοιπά οργανικά έσοδα

Γ.ΜΕΙΟΝ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1
2
3
4

2017

0,00

Β.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1
2
3

2018

Εμπ ορεύματα

Εμπ ορεύματα

0,00

0,00

Προιόντα έτοιμα & ημιτελή

0,00

0,00

Παραγωγή σε εξέλιξη

0,00

0,00

Πρώτες & βοηθητικές ύλες

0,00

0,00

0,00

0,00

αμοιβές π ροσωπ ικού

0,00

0,00

αμοιβές & έξοδα τρίτων

0,00

0,00

27.866,80

0,00

0,00

0,00

έξοδα μεταφορών

0,00

0,00

έξοδα ταξιδίων

0,00

0,00

έξοδα π ροβολής & διαφήμισης

0,00

0,00

έξοδα εκθέσεων & επ ιδείξεων

0,00

0,00

ειδικά έξοδα π ροώθησης εξαγωγών

0,00

0,00

107,97

0,00

0,00

0,00

έντυπ α & γραφική ύλη

2.969,09

0,00

υλικά άμεσης αναλώσεως

6.906,96

0,00

111,60

0,00

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.990,42

0,00

0,00

0,00

Δ.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60
61
62
63

π αροχές τρίτων
φόροι τέλη
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64.00
64.01
64.02
64.03
64.04
64.05
64.06
64.07
64.08
64.09
64.98
65
66
68

συνδρομές εισφορές
δωρεές - επ ιχορηγησεις

έξοδα δημοσιεύσεων
διάφορα έξοδα
τόκοι & συναφή έξοδα
απ οσβέσεις
π ροβλέψεις εκμεταλλεύσεως
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

78

Ιδιοπ αραγωγή και βελτιώσεις π αγίων

Συνολικό κόστος εσόδων
Κέρδη/ζημίες εκμεταλλεύσεως
ΣΥΝΟΛΟ

37.990,42

0,00

253.408,31

237.369,07

291.398,73

237.369,07

ΣΥΝΟΛΟ

Η παρούσα να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο σε ειδική
συνεδρίασή του θα λάβει απόφαση για την τελική έγκριση του ισολογισμού του
Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2018.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

