Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Δ. Ε. Υ. Α. ΣΚΥΔΡΑΣ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.08.11 11:17:02
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΣΜΣΟΕΣΞ-241

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμό 8/2022
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
Αριθμός Απόφασης : 86α/2022
ΘΕΜΑ:
Έγκριση
οικονομικών
καταστάσεων ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
Σήμερα Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 συνεδρίασε το Δ.Σ
της
ΔΕΥΑΣ,
ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.1598/04-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της ΔΕΥΑΣ, που επιδόθηκε στον καθένα σύμβουλο όπως ορίζουν οι
διατάξεις και δημοσιεύθηκε στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Δήμου Σκύδρας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο
έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Χατζηιωαννίδης Νικόλαος

1. Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

2. Γίτσας Αθανάσιος

2. Κρητίδου Ευφροσύνη

3. Σαμαρτζίδου Σοφία

3. Θεοδοσίου Ιωάννης

4. Χρυσουλίδης Νικόλαος

4. Βέργου Ιωάννα

5. Σουμελίδης Δημήτριος
6. Αγγελοπούλου Γεωργία
7. Πορτοκαλίδης Χαρίτων
Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σκύδρας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΣ κα Παναγιωτίδου
Ειρήνη ως πρακτικογράφος.
Ο πρόεδρος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί
Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων 2021 έθεσε υπόψη των μελών του Δ/Σ τα
εξής:
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2021
Σημ.

31/12/2021

31/12/2020

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

6.1

1.075.355,66

1.126.872,66

Μηχανολογικός εξοπλισμός

6.1

6.215.327,86

5.491.497,56

Λοιπός εξοπλισμός

6.1

37.858,10

24.053,26

7.328.541,62

6.642.423,48

0,04

0,04

0,04

0,04

247.153,95

507.817,14

Λοιπά

17.595,20

17.595,20

Σύνολο

17.595,20

17.595,20

7.593.290,81

7.167.835,86

Πρώτες ύλες και υλικά

12.176,30

17.085,70

Σύνολο

12.176,30

17.085,70

3.039.061,64

2.946.682,71

526,00

1.103,13

Σύνολο

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

6.4

Σύνολο

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία
υπό κατασκευή

6.5

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις

7.2.1

Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

7.2.2

65.800,56

62.477,92

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.2.3

4.053,14

48.976,13

Σύνολο

3.109.441,34

3.059.239,89

Σύνολο κυκλοφορούντων

3.121.617,64

3.076.325,59

10.714.908,45

10.244.161,45

Σύνολο Ενεργητικού
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2021

31/12/2020

6.161.630,01

6.161.630,01

6.161.630,01

6.161.630,01

4.276.470,69

4.276.470,69

Αποτελέσματα εις νέο

-8.298.635,51

-7.088.524,43

Σύνολο

-4.022.164,82

-2.812.053,74

2.139.465,19

3.349.576,27

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
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Σύνολο

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Σύνολο καθαρής θέσης

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια

10.1.1.

1.064.744,61

256.030,62

Κρατικές επιχορηγήσεις

10.1.2.

3.832.720,09

3.793.805,54

4.897.464,70

4.049.836,16

3.567.681,38

2.741.779,80

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

10.2.1

Φόρος εισοδήματος

0,00

Λοιποί φόροι και τέλη

0,00

11.783,19

10.767,24

655,64

387,08

97.858,35

91.814,90

Σύνολο

3.677.978,56

2.844.749,02

Σύνολο Υποχρεώσεων

8.575.443,26

6.894.585,18

10.714.908,45

10.244.161,45

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

10.2.2
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σημ.

31/12/2021

31/12/2020

Κύκλος εργασιών

18

806.065,93

788.690,58

Κόστος πωλήσεων

11

-29.135,98

-18.792,75

776.929,95

769.897,83

67.082,20

120.006,55

844.012,15

889.904,38

Μικτό Αποτέλεσμα

Άλλα έσοδα

Έξοδα διοίκησης

11

-399.583,84

-350.614,06

Έξοδα διάθεσης

11

1.615.725,28

-1.252.880,86

Άλλα έξοδα και ζημιές

11

-19.417,44

0,00

Άλλα κέρδη

11

774,02

2.032,92

1.189.940,39

-711.557,62

5,09

2,13

-20.175,78

-3.069,43

1.210.111,08

-714.624,92

0,00

0,00

1.210.111,08

-714.624,92

Αποτέλεσμα προ φόρων και
τόκων
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι
Αποτέλεσμα προ φόρων

Φόροι εισοδήματος

Αποτέλεσμα περιόδου
(ζημίες) μετά από φόρους

11
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σημ.
Υπόλοιπα 1/1/2020

Κεφάλαιο
6.161.630,01

Διαφορές
αναπρ/γής
παγίων
0,00

Αποθεματικά
νόμων &
κατ/κού

Αποθεματικό
Ν
3299/2004

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
Εις Νέο

Συνολικά
ίδια
κεφάλαια

4.276.470,69

0,00

0,00

-6.373.899,51

4.064.201,19

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
(αύξηση)
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
(μείωση)
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου

0,00
0,00
-714.624,92

0,00
-714.624,92

-714.624,92

-714.624,92

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2020

6.161.630,01

0,00

4.276.470,69

0,00

0,00

-7.088.524,43

3.349.576,27

Υπόλοιπα 1/1/2021

6.161.630,01

0,00

4.276.470,69

0,00

0,00

-7.088.524,43

3.349.576,27

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
(αύξηση)
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
(μείωση)
Διανομές στους φορείς

0,00
0,00

Αποτελέσματα περιόδου

-1.210.111,08

0,00
1.210.111,08

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου

-1.210.111,08

1.210.111,08

-8.298.635,51

2.139.465,19

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2021

6.161.630,01

0,00

4.276.470,69

0,00

0,00
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Κατάσταση Χρηματοροών (Έμμεση
Μέθοδος)
31/12/2021
Χρηματοροές
δραστηριότητες

από

31/12/2020

λειτουργικές

Αποτέλεσμα προ φόρων

-1.210.111,08

-714.624,92

434.302,71

396.553,64

0,00

0,00

2.200,00

0,00

20.170,69

3.067,30

-753.437,68

-315.003,98

Μεταβολή αποθεμάτων

4.909,40

-1.205,25

Μεταβολή απαιτήσεων

-95.124,44

-54.070,78

Μεταβολή υποχρεώσεων

833.229,54

541.472,07

-20.175,78

-3.069,43

0,00

0,00

-30.598,96

168.122,63

-866.920,86

-510.160,32

808.713,99

256.030,62

5,09

2,13

-58.201,78

-254.127,57

38.914,55

130.883,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων
και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη
και
στοιχείων

ζημίες

Χρεωστικοί
και
(καθαρό ποσό)

από

διάθεση

πιστωτικοί

τόκοι

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του
κεφαλαίου κίνησης
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης

Μείον:
Πληρωμές

για χρεωστικούς τόκους

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Χρηματοροές
δραστηριότητες
Πληρωμές
στοιχείων

από

για

επενδυτικές

απόκτηση

παγίων

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοροές
από
δραστηριότητες
Εισπράξεις
Επιχορηγήσεις
Πληρωμές
Εισπράξεις

χρηματοδοτικές

από

Κρατικές

για δάνεια
ειδικού

τέλους

80%
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Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)
+ (β) + (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα
έναρξης περιόδου

και

ισοδύναμα

Ταμειακά διαθέσιμα
λήξης περιόδου

και

ισοδύναμα

38.914,55

130.883,56

-49.886,19

44.878,62

53.939,33

9.060,71

4.053,14

53.939,33

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2021
1. Πληροφορίες σχετικές με την Επιχείρηση
α)Επωνυμία: «Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΥΔΡΑΣ»
β)Νομικός τύπος: ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν.1069/80.
Οι Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με τον ν. 1069/80 και το Δημοτικό
Κώδικα είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και
συγκεκριμένα δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού που
λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και σύμφωνα
με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Οι Δ.Ε.Υ.Α.
έχουν εξαιρεθεί από το δημόσιο τομέα, λειτουργούν με
ανταποδοτικότητα, έχουν ίδια έσοδα και δεν επιβαρύνουν
τον κρατικό προϋπολογισμό.
γ)Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021
δ)Διεύθυνση 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 Δ.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
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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 επανεκτιμούνται 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
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
650
έτη,
συγκεκριμένα :
-Μηχανήματα, εργαλεία στην πλειοψηφία τους με
συντελεστή 15%
-Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων με
συντελεστή 10%
-Δίκτυα ύδρευσης από 2% μέχρι και 10%
-Δίκτυα αποχέτευσης με συντελεστή από 2% μέχρι και
8%
-Λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 10%
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 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) Διαγραφή
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.
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
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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) Διαγραφή
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.
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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
κυκλοφορούντων
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) Διαγραφή
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. Διαφορές που
προκύπτουν
είτε
κατά
την
επανεκτίμησή
είτε
κατά
το
διακανονισμό
των
μη
χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων
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καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.
β) Διαγραφή
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 Δ.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
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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.
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
Διοικητικό 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. Διόρθωση 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.
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που
σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια
περιουσιακά στοιχεία
6.1.
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία
Πίνακας μεταβολών
ενσώματων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπά
ενσώματα
πάγια

24.710,93

1.735.978,38

7.937.740,30

23.882,19

80.099,39

9.802.411,19

19.033,88

29.071,21

11.935,47

10.771,60

70.812,16

-3.000,00

0,00

-3.000,00

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2021
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά
αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021

1.051.808,69

1.051.808,69
24.710,93

1.755.012,26

9.018.620,20

32.817,66

90.870,99

10.922.032,04

0,00

633.816,65

2.446.242,74

3.140,79

76.787,53

3.159.987,71

70.550,88

357.049,60

4.079,98

2.622,25

434.302,71

Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2021
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά
αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου

-800,00

Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές
απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2021

0,00

704.367,53

2.803.292,34

6.420,77

79.409,78

3.593.490,42

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2020

24.710,93

1.102.161,73

5.491.497,56

20.741,40

3.311,86

6.642.423,48

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2021

24.710,93

1.050.644,73

6.215.327,86

26.396,89

11.461,21

7.328.541,62

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Λοιπά
άυλα
στοιχεία

Συνολικά

29.827,63

29.827,63

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2021
Προσθήκες περιόδου

0,00

Κεφαλαιοποίηση τόκων

0,00
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Μειώσεις περιόδου

0,00

Μεταφορές περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2021

29.827,63

29.827,63

29.827,59

29.827,59

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2021
Αποσβέσεις περιόδου

0,00

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

0,00

Απομειώσεις περιόδου

0,00

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

0,00

Μεταφορές περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2021

29.827,59

29.827,59

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020

0,04

0,04

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021

0,04

0,04

6.3. Προκαταβολές
κατασκευή

και

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και
μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό
κατασκευή
Υπόλοιπο 1.1.2020

μη

κυκλοφορούντα

Προκαταβολές

στοιχεία

Σύνολο

71.700,54

71.700,54

436.116,60

436.116,60

Κεφαλαιοποίηση τόκων

0,00

0,00

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

Μεταφορές περιόδου

0,00

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2020

507.817,14

507.817,14

Υπόλοιπο 1.1.2021

507.817,14

507.817,14

Προσθήκες περιόδου

791.145,50

791.145,50

Κεφαλαιοποίηση τόκων

0,00

0,00

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

-1.051.808,69

-1.051.808,69

247.153,95

247.153,95

Προσθήκες περιόδου

Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021

υπό

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που να
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους.
7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
α)
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
Δεν υπάρχουν Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
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β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία
εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους.
Δεν συντρέχει.
7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις

31/12/2021

Πελάτες
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕ

€

3.039.061,64

2.946.682,71

3.039.061,64

2.946.682,71

0,00

0,00

3.039.061,64

2.946.682,71

(Μείον) Προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2020

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2021

31/12/2020

-Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο προκαταβεβλημένοι και παρακρατούμενοι
φόροι

30.264,89

41.021,04

-Προκαταβολές
τρίτους

35.308,04

20.908,04

227,63

548,84

65.800,56

62.477,92

σε

εργαζόμενους

και

-Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

7.2.3. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο

31/12/2021

31/12/2020

978,42

1.131,26

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

3.074,72

47.844,87

Σύνολο

4.053,14

48.976,13

7. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
7.1.
Κεφάλαιο
Το ποσό του καταβλημένου κεφαλαίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας
την 31.12.2021 ανέρχεται σε € 6.161.630,01 και αφορά το
κεφάλαιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας μέχρι την 31.12.2010 ύψους €
4.772.796,99
και
το
κεφάλαιο
της
Δ.Ε.Υ.Α.
Μενηίδος
€
1.388.833,02 μέχρι την ημερομηνία συγχώνευσής της.
7.2.
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Τα αποθεματικά νόμων ή καταστατικού αναλύονται κάτωθι:
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Ειδικό Τέλος 80% Ν.1069/80

Τέλος 3% Οικοδομών Ν.1069/80

Τακτικό αποθεματικό

Χρήση 2021

Χρήση 2020

3.915.736,49

3.915.736,49

140.854,38

140.854,38

6.404,21

6.404,21
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Έκτακτο αποθεματικό
Υπόλοιπο λήξεως

€

Πίνακας μεταβολών

Αποθεματικών

Υπόλοιπο ενάρξεως
Εισπραχθέν
Μεταφορά

ειδικό
στα

τέλος

αποτελέσματα

Υπόλοιπο λήξεως

80% στη
στη

213.475,61

213.475,61

4.276.470,69

4.276.470,69

Χρήση 2021

Χρήση 2020

4.276.470,69

4.276.470,69

0,00

0,00

0,00

0,00

4.276.470,69

4.276.470,69

χρήση
χρήση

σε €

Η
Επιχείρηση στη χρήση 2021, όπως και στις χρήσεις 2020 και
2019, καταχώρησε το Ειδικό Τέλους του άρθρου 11 του Ν.
1069/1980,
που
υπολογίζεται
στο
80%
της
αξίας
του
καταναλισκομένου ύδατος που εισπράχθηκε στη χρήση 2021 ύψους
ευρώ 252.571,74, στον κύκλο εργασιών σύμφωνα με το
έγγραφο
του Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. Πρωτ.: 357 ΕΞ 14.3.2017.
9. Προβλέψεις
Δεν υπάρχουν

Προβλέψεις

κατά την 31.12.2021.

10. Υποχρεώσεις
10.1.1 Μακροπρόθεσμα Δάνεια
ΧΡΗΣΗ 2021
Υπόλοιπο λήξεως

Ταμείο Παρ.
Δανείων

31.12.2021

&

Τραπεζικά
δάνεια

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
στην επόμενη χρήση

πληρωτέες

0,00

0,00

0,00

Βραχυπρόθεσμα δάνεια Έως 1 έτος

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος

0,00

0,00

0,00

1.064.744,61

0,00

1.064.744,61

0,00

0,00

0,00

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος

1.064.744,61

0,00

1.064.744,61

Γενικό Σύνολο δανεισμού σε

1.064.744,61

0,00

1.064.744,61

Μακροπρόθεσμο τμήμα:
1 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών

€

α) Εξασφαλίσεις δανείων
Η εξυπηρέτηση των επενδυτικών δανείων θα πραγματοποιηθεί
μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν.
10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις
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Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων

Χρήση 2021

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις έως την
31.12.2021 & 31.12.2020

Χρήση 2020

3.793.805,54

3.662.921,98

38.914,55

130.883,56

Αποσβέσεις χρήσης 2021/2020

0,00

0,00

Αποσβέσεις έως 31.12.2021 & 31.12.2020

0,00

0,00

3.832.720,09

3.793.805,54

Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου

Υπόλοιπο λήξεως

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο ληφθέντων επιχορηγήσεις παγίων,
που πρέπει να αποσβένονται, όπως και οι αξίες των αντίστοιχων
παγίων. Και στη χρήση 2021 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις
επιχορηγήσεων.
10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2021

31/12/2020

3.516.193,17

2.736.429,20

51.488,21

5.350,60

3.567.681,38

2.741.779,80

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2021

Πιστωτές διάφοροι
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2020

97.858,35

91.814,90

0,00

0,00

97.858,35

91.814,90

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή
σημασίας
Έξοδα

31/12/2021

Τακτικά

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΞΟΔΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ

&

ΕΞΟΔΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΤΡΙΤΩΝ

ΤΡΙΤΩΝ

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΟΚΟΙ

ΕΞΟΔΑ
&

ΣΥΝΑΦΗ

ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
Σύνολο

31/12/2020

369.500,83

318.324,63

193.775,69

128.466,94

965.839,29

726.414,74

742,70

501,50

47.876,19

33.233,47

23.447,49

3.069,43

434.302,71

396.553,64

2.035.484,90

1.606.564,35

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων
στην περίοδο
Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωματώθηκαν τόκοι στην
αξία περιουσιακών στοιχείων.
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13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών
Το αποτέλεσμα της χρήσεως 2021 είναι ζημιογόνο.
14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια στη χρήση 2021.
15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα, που
μεταφέρθηκε στα Ίδια Κεφάλαια.
16. Αναβαλλόμενοι φόροι
Η
επιχείρηση
δεν
έχει
επιλέξει
την
καταχώριση
αναβαλλόμενων φόρων.
17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε
άτομα:
31/12/2021

31/12/2020
6

9

Εργατοτεχνικό προσωπικό

16

9

Σύνολο

22

18

Διοικητικό προσωπικό

Η
επιχείρηση
σε
σχέση
με
επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

το

απασχολούμενο

31/12/2021
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Σύνολο

προσωπικό

31/12/2020

295.189,14

246.684,79

72.420,69

64.305,24

0,00

0,00

367.609,83

310.990,03

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας
και γεωγραφικές περιοχές
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
31/12/2021

31/12/2020

Κατηγορίες δραστηριότητας
111.228,60

109.820,22

346.643,16

338.393,97

95.622,43

95.128,88

Ειδικό Τέλος 80% Ν.1069/80

252.571,74

245.347,51

Σύνολο

806.065,93

788.690,58

Εσωτερική αγορά

806.065,93

788.690,58

Ευρωπαϊκή αγορά

0,00

0,00

Αγορές τρίτων χωρών

0,00

0,00

806.065,93

788.690,58

Πωλήσεις

εμπορευμάτων

Παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης
Παροχή υπηρεσιών Αποχέτευσης

Γεωγραφικές αγορές

Σύνολο

Η
Επιχείρηση στη χρήση 2021, όπως και στις χρήσεις 2020 και
2019, καταχώρησε το Ειδικό Τέλους του άρθρου 11 του Ν.
1069/1980,
που
υπολογίζεται
στο
80%
της
αξίας
του
καταναλισκομένου ύδατος που εισπράχθηκε στη χρήση 2021 ύψους
ευρώ 252.571,74, στον κύκλο εργασιών σύμφωνα με το
έγγραφο
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του
Σ.ΛΟ.Τ.
αριθ.
Πρωτ.:
357
ΕΞ
14.3.2017
(Λογιστική
αντιμετώπιση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π. του Ειδικού Τέλους του
άρθρου 11 του Ν. 1069/1980 που υπολογίζεται στο 80% της αξίας
του καταναλισκομένου ύδατος και εισπράττεται από τις Δημοτικές
Επιχειρήσεις Υδρεύσεως Αποχετεύσεως όπου
κατέληξε στο
συμπέρασμα «ότι το
εν λόγω τέλος συνιστά έσοδο της περιόδου
στην οποία καθίσταται δουλευμένο).
19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια στη χρήση 2021.
20. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.
21. 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.
22. 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.
23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Δεν συντρέχει περίπτωση.
24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Η Επιχείρηση επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά για αμοιβές
σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου :
Κοινωνικές
επιβαρύνσεις

Δεσμεύσεις
για παροχές
μετά την
έξοδο από
την υπηρεσία

0,00

0,00

0,00

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν
διευθυντικά καθήκοντα

15.181,00

0,00

0,00

Σύνολο

15.181,00

0,00

0,00

ΧΡΗΣΗ 2021

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις διοικητικού
συμβουλίου

Αμοιβές

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Η
επιχείρηση
έχει
πραγματοποιήσει
συναλλαγές
με
συνδεδεμένα μέρη και συγκεκριμένα με τον Δήμο Σκύδρας.
26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
και για άλλες υπηρεσίες διασφαλίσεως.
Οι αμοιβές για τον έλεγχο των χρήσεων 2021 και
2020
ανέρχονται:
31/12/2021
Για τον έλεγχο των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

3.680,00

31/12/2020
3.680,00
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Δεν

Για τον έλεγχο φορολογικής συμμορφώσεως

συντρέχει
περίπτωση

Δεν
συντρέχει
περίπτωση

3.680,00

3.680,00

27. 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.
28. 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.
29. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί
της επιχείρησης
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.
30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Εγγυήσεις
Με

31.12.2021

1. ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δ.Ε.Η.

ΣΤΗ

-Δοσμένες εγγυήσεις
Σκύδρας
-ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕΝΙΗΔΟΣ

υφίστανται

οι

κάτωθι:

€
17.595,20
€
11.259,20
€
6.336,00

2. ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΑΠΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

€
97.858,35

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Μπορεί να υπάρξουν ενδεχόμενες μελλοντικές ασφαλιστικές
και φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2016-2021. Από τις
παλαιότερες χρήσεις δεν μπορούν να προκύψουν ενδεχόμενες
υποχρεώσεις.
31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Το 2020 και το 2021 επηρεάστηκαν από την εξάπλωση του
COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα (lock-down) που επιβλήθηκαν
στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρωταρχικό μέλημα της
Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι η προστασία της υγείας των
εργαζομένων και ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού, καθώς και
η ελαχιστοποίηση της αναπόφευκτης επίδρασης στην οικονομική
απόδοση της Επιχείρησης. Το μέγεθος των επιπτώσεων θα
καθοριστεί κυρίως από τη διάρκεια και την έκταση της πανδημίας
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και τα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη για να
περιορίσουν την εξάπλωσή της, καθώς και από τις πρωτοβουλίες
των κυβερνήσεων για την ενίσχυση της οικονομίας.
Θεωρούμε, ωστόσο, ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της
ανωτέρω πανδημίας στη λειτουργία της επιχείρησης δε θα είναι
ιδιαίτερα σημαντικές, λόγω του αντικειμένου της και δεν
τίθεται
σε
καμία
περίπτωση
σε
κίνδυνο
η
συνεχιζόμενη
δραστηριότητα αυτής.
Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.
Μετατροπή σε μετοχές μετατρέψιμων ομολογιών
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.
Εξόφληση Δανείου
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.
Ενόψει των ανωτέρω
αποφασίσει σχετικά.

ο

Πρόεδρος

κάλεσε

Ο σύμβουλος κος Πορτοκαλίδης Χαρίτων
ψηφίζει τις οικονομικές καταστάσεις του 2021.

το

συμβούλιο

δήλωσε

ότι

να
δεν

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού
άκουσε τον Πρόεδρο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του 2021.
Κατά της απόφασης ψήφισε ο κος Πορτοκαλίδης Χαρίτων.
Έτσι συντάχτηκε η Απόφαση αυτή και πήρε αριθμό
86α/ 2022.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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