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ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων 

2019  

 

Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου 2020 συνεδρίασε το ∆.Σ  της  ∆ΕΥΑΣ, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1623/21-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. 

    Η συνεδρίαση έγινε   σύµφωνα µε την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου όπου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστηµα λήψης των 

µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των 

πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των διοικητικών 

συµβουλίων των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων µπορεί να λαµβάνει χώρα 

είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 

1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης µε κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 

συµβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται κεκλεισµένων των θυρών». Βάσει 

των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πραγµατοποιήθηκε 

δια περιφοράς. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον σε σύνολο έντεκα 

(11) µελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10). 

 

   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
 1. Χατζηιωαννίδης Νικόλαος 
 2. Χατζηβασιλειάδης Κων/νος 

 3. Γίτσας Αθανάσιος 

 4. Πορτοκαλίδης Χαρίτων 

 5. Κρητίδου Ευφροσίνη 

 6. Βέργου Ιωάννα 

 7. Θεοδοσίου Ιωάννης 

 8. Σαµαρτζίδου Σοφία 

 9. Χρυσουλίδης Νικόλαος 

10. Παπαδοπούλου Μαγδαληνή 

 

 

1. Μαρτσικάλη Αλεξάνδρα 

 
  

Για το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί Έγκρισης οικονοµικών 

καταστάσεων 2019: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31.12.2019 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2019 2018 

Ενσώµατα πάγια     

Ακίνητα  1.196.640,33 € 1.237.386,42 € 

Μηχανολογικός εξοπλισµός  5.760.605,48 € 5.934.458,51 € 

Λοιπός εξοπλισµός   7.687,59 € 2.802,21 € 

Επενδύσεις σε ακίνητα 
  

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
  

Λοιπά ενσώµατα στοιχεία 
  

Σύνολο  6.964.933,40 € 7.174.647,14 € 

Άυλα πάγια στοιχεία  
  

∆απάνες ανάπτυξης 
  

Υπεραξία 
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Λοιπά άυλα 15.293,28 € 13.219,28 € 

Σύνολο  15.293,28 € 13.219,28 € 

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή 

71.700,54 € 22.858,55 € 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
  

∆άνεια και απαιτήσεις 
  

Χρεωστικοί τίτλοι 
  

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 
  

Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 
  

Λοιπά 
  

Σύνολο  71.700,54 € 22.858,55 € 

Αναβαλλόµενοι φόροι 
  

Σύνολο  
  

Σύνολο µη κυκλοφορούντων  7.051.927,22 € 7.210.724,97 € 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
  

Αποθέµατα 
  

Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 
  

Εµπορεύµατα  
  

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  15.880,45 € 22.403,65 € 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
  

Προκαταβολές για αποθέµατα  
  

Λοιπά αποθέµατα 
  

Σύνολο   15.880,45 € 22.403,65 € 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές 
  

Εµπορικές απαιτήσεις  2.909.659,45 € 2.771.026,70 € 

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου  
  

Λοιπές απαιτήσεις  48.837,74 € 131.684,66 € 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
  

Προπληρωµένα έξοδα  
  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  4.097,51 € 9.060,71 € 

Σύνολο 2.962.594,70 € 2.911.772,07 € 

Σύνολο κυκλοφορούντων  2.978.475,15 € 2.934.175,72 € 

Σύνολο ενεργητικού  10.030.402,37 € 10.144.900,69 € 

  
  

Καθαρή θέση 
  

Καταβληµένα κεφάλαια  6.161.630,01 € 6.161.630,01 € 

Κεφάλαιο 
  

Υπέρ το άρτιο 
  

Καταθέσεις ιδιοκτητών 
  

Ίδιοι τίτλοι 
  

Σύνολο  6.161.630,01 € 6.161.630,01 € 

∆ιαφορές εύλογης αξίας 
  

∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων 
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∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση 
  

∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών 
  

Σύνολο  -   € -   € 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 
  

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού  4.276.470,69 € 4.276.470,69 € 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 
  

Αποτελέσµατα εις νέο  -                    6.373.899,51 € -                  5.824.426,08 € 

Σύνολο   -                    2.097.428,82 € -                  1.547.955,39 € 

Συναλλαγµατικές διαφορές 
  

Σύνολο  
  

Σύνολο Καθαρής Θέσης  4.064.201,19 € 4.613.674,62 € 

Προβλέψεις 
  

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  
  

Λοιπές προβλέψεις 
  

Σύνολο Προβλέψεων 
  

Υποχρεώσεις 
  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
  

∆άνεια  
  

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
  

Κρατικές επιχορηγήσεις 3.662.921,98 € 3.662.921,98 € 

Αναβαλλόµενοι φόροι 
  

Σύνολο  3.662.921,98 € 3.662.921,98 € 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
  

Τραπεζικά δάνεια 
  

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθ. ∆ανείων 
  

Εµπορικές υποχρεώσεις  2.211.557,30 € 1.784.966,95 € 

Φόρος εισοδήµατος  
  

Λοιποί φόροι και τέλη  6.141,20 € 11.694,53 € 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης  270,10 € 540,20 € 

Λοιπές υποχρεώσεις  85.310,60 € 71.102,41 € 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα  
  

Έσοδα επόµενων χρήσεων  
  

Σύνολο  2.303.279,20 € 1.868.304,09 € 

Σύνολο υποχρεώσεων  5.966.201,18 € 5.531.226,07 € 

Σύνολο Παθητικού 10.030.402,37 € 10.144.900,69 € 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  

  Σημ. 31/12/2019 31/12/2018 

        

Κύκλος εργασιών 18 1.050.234,15 879.511,68 

Κόστος πωλήσεων 11 -48.111,20 -26.847,00 

Μικτό Αποτέλεσμα   1.002.122,95 755.344,68 

      

Άλλα έσοδα   43,65 97.320,00 

    1.002.166,60 852.664,68 

Έξοδα διοίκησης 11 -303.284,14 -282.796,94 

Έξοδα διάθεσης 11 -1.247.719,37 -1.192.430,37 

Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων     

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία     

Άλλα έξοδα και ζημιές 11 -620,43 -121.637,77 

Άλλα κέρδη 11 124.153,11 

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων   -549.453,34 -621.774,10 

Πιστωτικοί τόκοι   1,31 1,90 

Χρεωστικοί τόκοι 11 21,40 10,50 

Αποτέλεσμα προ φόρων   -549.473,43 -621.782,70 

      

Φόροι εισοδήματος   0,00 0,00 

      

Αποτέλεσμα περιόδου (ζημίες) μετά από φόρους   -549.473,43 -621.782,70 
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2019 

 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Επιχείρηση 
α) Επωνυµία:   «∆ΕΥΑ ΣΚΥ∆ΡΑΣ» 
β) Νοµικός τύπος: ΑΜΙΓΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν.1069/80 .  
Οι  ∆.Ε.Υ.Α.  σύµφωνα µε τον ν. 1069/80 και το ∆ηµοτικό Κώδικα 

είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου και συγκεκριµένα 
δηµοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού που λειτουργούν µε 
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και σύµφωνα µε τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονοµίας. Οι ∆.Ε.Υ.Α. έχουν εξαιρεθεί από το 
δηµόσιο τοµέα, λειτουργούν µε ανταποδοτικότητα, έχουν ίδια 
έσοδα και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2019 - 31.12.2019 

δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας:  Παύλου Μελά 44  -  Σκύδρα 

ε) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την κατάρτιση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

 στ)  Η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία  των µεσαίων οντοτήτων 

του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

41 του Ν. 4410/2016. Ωστόσο, για την πληρέστερη πληροφόρηση 

των χρηστών, η ∆.Ε.Υ.Α. Σκύδρας. καταρτίζει χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις που προβλέπονται για τις µεγάλες οντότητες του 

άρθρου 2 του Ν. 4308/2014. 

ζ)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα νόµο. 

η) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε 

ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Επιχείρησης. 

θ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Επιχείρησης ως 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας 

Η Επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε 

παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα. 

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση 

κρίσης και την διενέργεια εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία 

επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόµενα 

ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην 

εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι 

είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί 

να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές 

παραδοχές επανεκτιµώνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των 

αποσβέσεων των  παγίων, τις συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, 

τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η 

εφαρµογή της. 

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
Η επιχείρηση για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και µεθόδους, 

στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.  

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

ΑΔΑ: ΩΣΡ8ΟΕΣΞ-ΗΕΑ



 6

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για 

να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη 

χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, 

συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων 

υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 

άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη 

αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το 

ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται 

στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η επιχείρηση δεν επιβαρύνει το 

κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου 

κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος 

που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά 

στοιχεία αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, 

πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 

περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες 

αποµειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή 

µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

� Κτίρια και τεχνικά έργα: 40 έτη. 

� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός 

εξοπλισµός:  από  50- 6 έτη,   συγκεκριµένα  : 

-Μηχανήµατα, εργαλεία στην πλειοψηφία τους µε συντελεστή 

15% 

-Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτηµάτων µε συντελεστή 

10% 

-∆ίκτυα ύδρευσης από  2% µέχρι και 10% 

-∆ίκτυα αποχέτευσης µε συντελεστή από 2% µέχρι και 8% 

-Λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 10% 

� Μεταφορικά µέσα επιβατικά: 8 έτη. 

� Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ.: 10 έτη 

� Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων: 5- 8 έτη. 

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική 

αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιµη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της 

Επιχείρησης ελέγχονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην 

περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιµώµενη 

ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών 

στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας (µείον τα 

απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) ∆ιαγραφή 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή 

αν η Επιχείρηση δεν αναµένει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη 

χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν λογισµικά 

προγράµµατα, έξοδα αναδιοργανώσεως, µελέτες, και Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως.  

ΑΔΑ: ΩΣΡ8ΟΕΣΞ-ΗΕΑ



 7

Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς 

λογισµικών προγραµµάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει 

πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων 

της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται 

στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν 

των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται 

βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους  

ήτοι  σε  δέκα   χρόνια. 

Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει της 

σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων. 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
3.1.3.1. Συµµετοχές 

Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε 

έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα 

που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι 

ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία 

των συµµετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη 

αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 

αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη 

πενταετία και της υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
α) Αρχική καταχώριση 
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται 

αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την 

απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των ταµειακών 

διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά 

ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο 

χρόνος λήξεως τους ή το επιτόκιο είναι σηµαντικά, αποτιµώνται στο 

αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη 

σταθερή µέθοδο). 

Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου 

είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει 

από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από: 

� Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από 

το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη χρήση του 

αρχικού πραγµατικού επιτοκίου. 

� Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο 

κόστος πωλήσεως. 

� Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι 

συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίσταται. Αναστροφή 

γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν 

είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα 

αποτιµώνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσµατα.  

γ) ∆ιαγραφή 
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Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και 

µόνον όταν εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών 

του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα 

οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 
3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 

� Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. 

� Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από 

τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, κατά την οποία 

βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται 

αποδεκτές από την Επιχείρηση. 

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 
Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές 

(αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής 

βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  

Η επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων 

φόρων. 

3.1.5. Αποθέµατα 
α) Αρχική καταχώριση 
Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο 

των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Στις µεταγενέστερες αποτιµήσεις τα αποθέµατα, εκτός των 

χρηµατιστηριακών εµπορευµάτων και των κυκλοφορόντων βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή 

µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 

τους.  

Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της   µέσης  τιµής   

κτήσεως. Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, 

η ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν 

είναι σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο κονδύλι «αποµειώσεις 

περιουσιακών στοιχείων». 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 

(καταβαλλόµενα ποσά) και  αποτιµώνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος 

κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηµένα ποσά βάσει της αρχής του 

δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των 

προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης 

του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση 

που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιµώνται 

µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και 

ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική 

καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά 

τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµώνται   µε 

τη σταθερή µέθοδο. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται 

σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές 

καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

β) ∆ιαγραφή 
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Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν 

η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν 

η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  
3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και 

αποτιµώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να 

απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά 

την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία 

προκύπτουν.  

β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον 

όταν η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή 

όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

3.1.9. Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµώνται 

µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού 

που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική 

επίδραση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

Κατά πάγια τακτική  η  ∆.Ε.Υ.Α.ΣΚ. δεν διενεργεί προβλέψεις. 
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων 

στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων 

περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως έσοδα κατ' 

αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, 

ενώ αυτές που λαµβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα 

αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα 

αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 
Η επιχείρηση καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά 

καθίστανται δουλευµένα.  

Ειδικότερα: 

� Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου 

στην οποία καθίστανται δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες 

οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

� Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και 

τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους. 

� Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

� Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να 

αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η 

εισροή τους στην οντότητα. 

� Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων 

της οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής: 

� Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη σταθερή µέθοδο. 

� Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή 

στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το 

αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. 

�  Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και 

αποτιµώνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή 

καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις 

αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η 

ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν ένα 

ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως 

υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις 

σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
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3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική 

ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή επιβάλλουν 

προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια 

γεγονότα, ως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις 

σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και 

βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, 

συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις 

παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών 
εκτιµήσεων και διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε 

αναδροµική επαναδιατύπωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των 

περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας 

περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.  

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην 

περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή 

την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές 

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται 

µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να 
επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιχείρηση παρεκκλίνει από 

την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση 

της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε 
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού. 

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται 

µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού. 

6. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
6.1 Αποτίµηση στην εύλογη αξία 

∆εν υπάρχουν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που να 

αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους. 

6.2 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως 
           α)   Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

∆εν υπάρχουν Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

 β) Μη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία 
εµφανίζονται µε ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους. 

∆εν συντρέχει. 

7. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως 
7.1. Κεφάλαιο 

 

Το ποσό του καταβληµένου κεφαλαίου της ∆.Ε.Υ.Α. Σκύδρας την 

31.12.2019 ανέρχεται σε € 6.161.630,01 και αφορά το κεφάλαιο της 

∆.Ε.Υ.Α. Σκύδρας µέχρι την 31.12.2010 ύψους € 4.772.796,99 και το 

κεφάλαιο της ∆.Ε.Υ.Α. Μενηίδος € 1.388.833,02 µέχρι την ηµεροµηνία 

συγχώνευσής  της.  

8. Προβλέψεις 
∆εν υπάρχουν  Προβλέψεις  κατά την 31.12.2019. 
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9. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην 
περίοδο 

Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωµατώθηκαν τόκοι στην αξία 

περιουσιακών στοιχείων. 

10. Προτεινόµενη διάθεση κερδών 
Το αποτέλεσµα της  χρήσεως 2019 είναι ζηµιογόνο. 

11. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια στη χρήση 2019. 

12. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου 

Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε ζηµιογόνο αποτέλεσµα, που 

µεταφέρθηκε στα Ίδια Κεφάλαια. 

13. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Η επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων 

φόρων. 

14.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών 
και εποπτικών οργάνων 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια στη χρήση 2019. 

15.  Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές. 

16.  Στοιχεία της επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, 
µέρος του οποίου αποτελεί η επιχείρηση ως θυγατρική 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο 

καταρτίζονται ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

17.  Στοιχεία της επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος 
του οποίου αποτελεί η επιχείρηση ως θυγατρική 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο 

καταρτίζονται ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

18. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις 

∆εν συντρέχει περίπτωση. 

19. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε αυτά 
υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της επιχείρησης έχει αποφασίσει να 
διαθέσει εντός των επόµενων δώδεκα µηνών. 

Η διοίκηση της επιχείρησης δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει 

στο προσεχές διάστηµα, και οπωσδήποτε στους επόµενους 12 µήνες, 

περιουσιακά στοιχεία και συνδεόµενες µε αυτά υποχρεώσεις.  

20. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 
16 του νόµου 

Η Επιχείρηση δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών 

οντοτήτων. 

21. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε 
σηµαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της επιχείρησης 

∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.  

22. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό 

α) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της «∆.Ε.Υ.Α.ΣΚ.» δεν έχουν εξετασθεί 

από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις από 2014 µέχρι 2018, µε 

συνέπεια σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο να υπάρχει πιθανότητα 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων.  

23. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων 
∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

Μετατροπή σε µετοχές µετατρέψιµων οµολογιών  

∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

Εξόφληση ∆ανείου  

∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
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   Ο σύµβουλος κος Πορτοκαλίδης Χαρίτων δήλωσε παρόν και η 

σύµβουλος κ.Παπαδοπούλου Μαγδαληνή ψήφισε όχι. 

Το συµβούλιο, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 

1. Εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις του 2019. 
 

Παρόν  ψήφισε  ο κος Πορτοκαλίδης Χαρίτων και η σύµβουλος κ. 

Παπαδοπούλου Μαγδαληνή ψήφισε όχι. 
 

 

Έτσι συντάχτηκε η Απόφαση αυτή και πήρε αριθµό  96/ 2020. 
 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

(Ακολουθούν Υπογραφές) 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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