∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μεσοποταµία, 520 50Καστοριά

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2015..............8
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) ............................................................8
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Επιχείρηση ............................................................................................8
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Επιχείρησης ως συνεχιζόµενης δραστηριότητας ..8
3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι ..............................................................................................................9
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ....................................................................................................... 14
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισµού ........................................................................................................................................ 15
6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία ............................................. 15
7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία .......................................................................................... 17
8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως ........................................................................................................... 18
9. Προβλέψεις ..................................................................................................................................... 18
10. Υποχρεώσεις .................................................................................................................................. 18
11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας .......................................... 20
12. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο ..................................... 21
13. Προτεινόµενη διάθεση κερδών ........................................................................................................ 21
14. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο ........................................................................................... 21
15. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου ............................................................................................. 21
16. Αναβαλλόµενοι φόροι ..................................................................................................................... 21
17. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού ................................................................................................ 21
18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές................. 22
19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ................. 22
21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του τελικού
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική ........................................... 22
22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µερικού συνόλου
επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική ......................................................... 22
23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ................................ 22
24. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ................................................. 22
25. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη ...................................................................................................... 23
26. Αµοιβές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες διασφαλίσεως23
27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση
της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόµενων δώδεκα µηνών........................................ 23
28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου .................... 23
29. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή αρνητικές
επιπτώσεις επί της εταιρείας ................................................................................................................. 24
30. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον
ισολογισµό .......................................................................................................................................... 24
31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού .............................................................................. 24
32. Πρώτη εφαρµογή........................................................................................................................... 25

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς
Οικονοµική Υπηρεσία

2

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31/12/2015

31/12/2014

Ακίνητα

6.1

7.564.095,09

7.561.526,96

Μηχανολογικός εξοπλισµός

6.1

215.493,34

159.219,87

Λοιπός εξοπλισµός

6.1

27.523,04

33.338,76

7.807.111,47

7.754.085,59

14.744,33

16.726,37

14.744,33

16.726,37

0,00

434.120,42

38.765,99

38.460,99

Σύνολο

38.765,99

38.460,99

Σύνολο µη κυκλοφορούντων

38.765,99

472.581,41

54.828,67

5.546,26

54.828,67

5.546,26

2.895.322,41

2.444.907,98

738.722,63

410.998,85

31.260,37

55.645,81

305.337,43

306.210,85

81.267,60

87.013,16

Σύνολο

4.051.910,44

3.304.776,65

Σύνολο κυκλοφορούντων

4.106.739,11

3.310.322,91

11.967.360,90

11.553.716,28

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

Σύνολο

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

6.2

Σύνολο

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

6.3

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

7.1.1

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα

7.1.2

Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις

7.2.1

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

7.2.2

Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο Ενεργητικού
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31/12/2015

31/12/2014

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

8

Σύνολο

3.254.626,92

3.254.626,92

3.254.626,92

3.254.626,92

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού

8

5.810.650,45

6.072.371,44

Αφορολόγητα αποθεµατικά

8

3.330.870,15

3.643.777,08

-9.361.264,54

-9.367.629,26

-219.743,94

348.519,26

3.034.882,98

3.603.146,18

285.000,00

330.000,00

285.000,00

330.000,00

Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο

Σύνολο καθαρής θέσης

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους

9.1

Σύνολο

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια

10.1.1

1.540.402,05

1.715.825,21

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

10.1.2

434.596,61

435.649,71

1.974.998,66

2.151.474,92

Σύνολο

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων

10.1.1

1.518.267,29

1.234.412,80

Εµπορικές υποχρεώσεις

10.2.1

5.035.522,24

4.018.611,11

7.914,92

0,00

Λοιποί φόροι και τέλη

18.031,53

153.259,85

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης

20.954,89

21.066,83

7.243,49

0,00

64.544,90

39.983,20

0,00

1.761,39

Σύνολο

6.672.479,26

5.469.095,18

Σύνολο Υποχρεώσεων

8.647.477,92

7.620.570,10

11.967.360,90

11.553.716,28

Φόρος εισοδήµατος

Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σηµ.

31/12/2015

31/12/2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

18

2.188.235,30

2.254.943,28

Κόστος πωλήσεων

11

-1.977.557,02

-2.254.381,11

210.678,28

562,17

29.048,11

20.772,15

239.726,39

21.334,32

Μικτό Αποτέλεσµα

Λοιπά συνήθη έσοδα

11

Έξοδα διοίκησης

11

-831.723,17

-976.819,87

Λοιπά έξοδα και ζηµίες

11

-232.057,43

-479.593,91

Λοιπά έσοδα και κέρδη

11

900.657,98

1.482.227,26

76.603,77

47.147,80

Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

11

391,97

29,78

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

11

-62.716,10

-77.563,18

Αποτέλεσµα προ φόρων

14.279,64

-30.385,60

Φόροι εισοδήµατος

-7.914,92

0,00

6.364,72

-30.385,60

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σηµ.
Υπόλοιπα 1/1/2014

3.254.626,92

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2014
Υπόλοιπα 1/1/2015

Αποτελέσµατα περιόδου

Καταθέσεις
Ιδιοκτητών

Ιδιοι τίτλοι

∆ιαφορές
εύλογης
αξίας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.254.626,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποτελέσµατα περιόδου

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

Κεφάλαιο

Υπέρ το
'Αρτιο

4.205.174,57

0,00

0,00

-30.385,60

0,00

0,00

0,00

6.072.371,44

3.348.554,46

-9.367.629,26

3.307.923,56

6.072.371,44

3.643.777,08

-9.367.629,26

3.603.146,18

0,00

0,00

6.364,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.337.243,66

0,00

0,00

0,00

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

0,00

3.254.626,92

0,00

3.950.552,85

Υπόλοιπο
Αποτελεσµάτων
Εις Νέο

-601.998,39

0,00

3.254.626,92

6.337.238,46

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

-264.867,02

Συνολική µεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2015

Αποθεµατικά
νόµων &
κατ/κού

0,00

-261.720,99

-312.906,93

0,00

0,00

-261.720,99

-312.906,93

6.364,72

5.810.650,45

3.330.870,15

-9.361.264,54

3.034.882,98

Κατάσταση Χρηµατοροών (Έµµεση Μέθοδος)
31/12/2015

31/12/2014

Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσµα προ φόρων

14.279,64

-30.385,60

562.955,73

562.683,24

0,00

62.000,00

-800.485,54

-757.835,63

62.324,13

77.533,40

-160.926,04

-86.004,59

-49.282,41

-1.564,53

Πλέον ή µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Έσοδα που δεν απαιτούν χρήση Κεφαλαίου Κίνησης
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Πλέον ή µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεµάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων πλην Προµηθευτών Παγίων

-755.407,58

-1.043.852,60

1.402.742,95

1.714.085,96

62.324,13

77.533,40

374.802,79

505.130,84

Μείον:
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για απόκτηση παγίων στοιχείων

-383.076,58

-472.550,40

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-383.076,58

-472.550,40

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

-8.273,79

32.580,44

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

87.013,16

54.432,72

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

81.267,60

87.013,16

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ την 7η Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π. ΠΑΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Ξ 654314

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 864898

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ∆ΟΥΚΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 865160
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α! 0050084
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
της
31ης ∆εκεµβρίου 2015
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Επιχείρηση
α) Επωνυµία: ∆.Ε.Υ.Α. Καστοριάς
β) Νοµικός τύπος: ∆ηµοτική Επιχείρηση, ΝΠΙ∆ ειδικού σκοπού (Ν.1069/1080)
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: Μεσοποταµία, Καστοριά, Τ.Κ. 520 50.
ε) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
στ) Η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία µεγάλη, (παρ.10 άρθρ.2 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 εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. Στην κλειόµενη χρήση η επιχείρηση εντόπισε του
ακόλουθους παράγοντες:
α) Οι σωρευµένες ζηµίες ανέρχονται στο ποσό των € 9.367.629,26.
β) Η επιχείρηση έχει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, και προµηθευτές συνολικού ποσού
€6.292.753,45 (€1.518.267,29 από δάνειο της πρώην Ε.Τ.Ε. το οποίο έχει εκπέσει στη ∆.Ο.Υ., €2.795.059,78
προς την ∆ΕΗ ΑΕ και 1.979.426,38 προς τον ∆ήµο Καστοριάς από δάνεια της ∆ΕΥΑΚ από το ΤΠ∆ που
αποπληρώνει ως εγγυητής) και γενικά αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει
δυνατότητα περεταίρω δανεισµού από πιστωτικά ιδρύµατα.
γ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης ανέρχεται σε €6.672.479,26 έναντι
βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων ποσού €2.929.111,01.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, η ∆ιοίκηση, ύστερα από έντονες πιέσεις προς το Υπουργείο
Οικονοµικών και µε την ψήφιση Ν.4316/24-12-2014 πέτυχε την ρύθµιση δανειακών υποχρεώσεων της πρώην
ΕΤΕ που έχουν εκπέσει στη ∆ΟΥ σε 30 εξαµηνιαίες δόσεις µε την παράλληλη διαγραφή των προσαυξήσεων
που έχουν καταλογισθεί από το 2011 έως την 24η ∆εκεµβρίου 2014 - αναµένεται η ΚΥΑ. Επίσης, έχει
καταθέσει αίτηµα προς την ∆ΕΗ ΑΕ για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε 100 µηνιαίες δόσεις µε
ετήσια περίοδο χάριτος και διαγραφή των τόκων υπερηµερίας οι οποίοι υπολογίζονται περί τις €250.000.
Τέλος, µετά από συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µε τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών και τις Οικονοµικές
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υπηρεσίες του ∆ήµου Καστοριάς καθώς και θέτοντας το θέµα σε επίπεδο ∆ηµοτικού Συµβουλίου, βρίσκεται
σε εξέλιξη η διευθέτηση του οφειλόµενου ποσού του δανείου του ΤΠ∆ που αποπληρώνει ο ∆ήµος Καστοριάς
ως εγγυητής.
Η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης ήρθε αντιµέτωπη µε την τραπεζική αργία
διάρκειας περίπου ενός µηνός και τον έλεγχο τραπεζικών κεφαλαίων που ισχύει έως και σήµερα.
Ανταποκρινόµενοι στις αντίξοες παρούσες συνθήκες σχετικά µε την είσπραξη των οφειλόµενων ποσών από
τους καταναλωτές ύδρευσης υιοθέτησε νέες δυνατότητες εξόφλησης λογαριασµών µέσω µακροχρόνιων
διακανονισµών, ταχυπληρωµών ΕΛΤΑ, πάγιων τραπεζικών εντολών, e-banking και µε χρήση χρεωστικών
και πιστωτικών καρτών έως και 12 άτοκων µηνιαίων δόσεων.
Στα πλαίσια αυτά και εν αναµονή των παραπάνω η ∆ιοίκηση της επιχείρησης πιστεύει ότι θα µπορέσει
να αποπληρώνει εγκαίρως τις υποχρεώσεις, διεκδικώντας συγχρόνως επιδοτούµενα προγράµµατα από
κοινοτικά κονδύλια αφού εξασφαλίζει τη λήψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της
δυνατότητας οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνουν
προσαρµογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσµα της αδυναµίας οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της
επιχείρησης και σχετίζονται µε την ανάκτηση και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του
ενεργητικού, µε τα ποσά και την ταξινόµηση των υποχρεώσεων και µε τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις.

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 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.
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β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 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: 25 έτη.
Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός:10 έτη.
Μεταφορικά µέσα επιβατικά:6-7 έτη.
Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ.: 7-8 έτη.
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων:10 έτη.
Πάγια µη σηµαντικής αξίας (έως €1.500,00): εφάπαξ απόσβεση.
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.
Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου τρέχοντος ποσοστού, το οποίο
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους
κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
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 τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, τους
τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου (µέχρι να αποσβεστούν ολοσχερώς) και τα λογισµικά
προγράµµατα.
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.
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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 αποτιµούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος 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.
Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. 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 αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται
στα
γ) ∆ιαγραφή
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.
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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
Εταιρεία.
3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι
Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.
Η εταιρεία 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
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος µέση τιµή
µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της µέσης τιµής. 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
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα 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 αποτιµούνται 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 αποτιµούνται στο
αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι
σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
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β) ∆ιαγραφή
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 αποτιµούνται 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 περιλαµβάνουν τις παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία.
Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 173/1967 και Α.Ν. 99/1967, η αποζηµίωση λόγω
συνταξιοδότησης ανέρχεται σε €15.000,00 για κάθε εργαζόµενο µε σχέση Ιδιωτικού ∆ικαίου.
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:
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 από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται µε τη µέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:
Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή 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.
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3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται 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.
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.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής
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.
Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία 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.
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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, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται κατωτέρω:
Στον λογαριασµό "Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις" περιλαµβάνεται το βραχυπρόθεσµο µέρος των
µακροπρόθεσµων δανείων €1.518.267,29, το αντίστοιχο µακροπρόθεσµο µέρος εµφανίζεται στον
λογαριασµό «Μακροπρόθεσµα δάνεια».

6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας µεταβολών
ενσώµατων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιµοποιούµενων

Γήπεδα

Πηγές

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολα

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014

262.829,23

34.288,44

17.422.160,17

2.387.530,75

338.544,95

20.445.353,54

0,00

0,00

0,00

55.117,89

6.832,35

61.950,24

262.829,23

34.288,44

17.422.160,17

2.442.648,64

345.377,30

20.507.303,78

Υπόλοιπο 1.1.2014

0,00

34.288,37

9.617.360,44

2.244.708,45

300.864,12

12.197.221,38

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

0,00

506.102,07

38.720,32

11.174,42

555.996,81

Υπόλοιπο 31.12.2014

0,00

34.288,37

10.123.462,51

2.283.428,77

312.038,54

12.753.218,19

262.829,23

0,07

7.298.697,66

159.219,87

33.338,76

7.754.085,59

262.829,23

34.288,44

17.422.160,17

2.442.648,64

345.377,30

20.507.303,78

0,00

0,00

516.954,06

71.887,68

4.629,48

593.471,22

262.829,23

34.288,44

17.939.114,23

2.514.536,32

350.006,78

21.100.775,00

Υπόλοιπο 1.1.2015

0,00

34.288,37

10.123.462,51

2.283.428,77

312.038,54

12.753.218,19

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

0,00

514.385,93

15.614,21

10.445,20

540.445,34

Υπόλοιπο 31.12.2015

0,00

34.288,37

10.637.848,44

2.299.042,98

322.483,74

13.293.663,53

262.829,23

0,07

7.301.265,79

215.493,34

27.523,04

7.807.111,47

Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Σωρευµένες αποσβέσεις
και αποµειώσεις

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2014
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευµένες αποσβέσεις
και αποµειώσεις

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2015
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Έξοδα
ίδρυσης και
πρώτης
εγκατάστασης

Τόκοι δανείων
κατασκευαστικής
περιόδου

14.895,21

16.960,50

32.112,33

63.968,04

0,00

0,00

998,90

998,90

14.895,21

16.960,50

33.111,23

64.966,94

Υπόλοιπο 1.1.2014

4.468,59

14.446,57

22.637,98

41.553,14

Αποσβέσεις περιόδου

1.489,53

1.124,22

4.073,68

6.687,43

Υπόλοιπο 31.12.2014

5.958,12

15.570,79

26.711,66

48.240,57

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014

8.937,09

1.389,71

6.399,57

16.726,37

14.895,21

16.960,50

33.111,23

64.966,94

0,00

0,00

3.674,00

3.674,00

14.895,21

16.960,50

36.785,23

68.640,94

Υπόλοιπο 1.1.2015

5.958,12

15.570,79

26.711,66

48.240,57

Αποσβέσεις περιόδου

1.489,53

1.389,70

2.776,81

5.656,04

Υπόλοιπο 31.12.2015

7.447,65

16.960,49

29.488,47

53.896,61

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

7.447,56

0,01

7.296,76

14.744,33

Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων
στοιχείων

Λοιπά
άυλα
στοιχεία

Σύνολα

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις

6.3. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Πίνακας µεταβολών προκαταβολών και µη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό
κατασκευή
Υπόλοιπο 1.1.2014

Λοιπά ενσώµατα
πάγια

Σύνολο

406.936,72

406.936,72

Προσθήκες περιόδου

27.183,70

27.183,70

Υπόλοιπο 31.12.2014

434.120,42

434.120,42

Υπόλοιπο 1.1.2015

434.120,42

434.120,42

-434.120,42

-434.120,42

0,00

0,00

Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
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7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως
7.1.1 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Εγγυήσεις ∆ΕΗ

Υπόλοιπο 1.1.2014

11.870,99

Προσθήκες περιόδου

26.590,00

Υπόλοιπο 31.12.2014

38.460,99

Υπόλοιπο 1.1.2014

38.460,99

Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015

305,00
38.765,99

7.2.1 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές απαιτήσεις

31/12/2015

31/12/2014

Πελάτες ύδρευσης-αποχέτευσης

2.799.923,30

2.322.301,01

-24.902,16

0,00

Πελάτες Ε.Ε.Λ.

7.142,84

2.965,00

Λοιποί πελάτες

92.233,20

98.730,68

9.136,93

9.122,86

11.788,30

11.788,43

2.895.322,41

2.444.907,98

προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Ελληνικό ∆ηµόσιο
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο

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

31/12/2015

31/12/2014

12.256,66

21.543,15

348,24

0,00

1.823,07

0,00

Συµψηφιστέος στην επόµενη χρήση ΦΠΑ

16.832,40

29.718,78

Σύνολο

31.260,37

51.261,93

Πιστωτικές - Χρεωστικές κάρτες
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
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7.2.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31/12/2015

31/12/2014

Ταµείο

10.177,56

7.285,46

Καταθέσεις όψεως

71.090,04

79.727,70

Σύνολο

81.267,60

87.013,16

8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως
Καταβλήθηκε από τον ∆ήµο σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ.: 263/03-10-1980 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Εταιρικό κεφάλαιο ποσού €3.254.626,92.

Τα ειδικά αποθεµατικά κεφάλαια ποσού €3.380.870,15 σχηµατίστηκαν από το ειδικό τέλος 3%
(παρ.12) ποσού €684.649,09 και από το ειδικό τέλος 80% (παρ.11) ποσού €2.646.221,06.
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Υπόλοιπο 1/1/2015
Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων
Υπόλοιπα 31/12/2015

Καθαρό ποσό
6.072.371,44
-261.720,99
5.810.650,45

9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία υπολογίζονται στα
προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συγκεκριµένα και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 173/1967 και του Α.Ν. 99/1967, η αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης
ανέρχεται σε € 15.000,00 για κάθε εργαζόµενο µε σχέση Ιδιωτικού ∆ικαίου. Με 31.12.2015 το ποσό της

σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε €285.000,00 και αφορά 19 εργαζοµένους µε σύµβαση
εργασίας αορίστου χρόνου.
10. Υποχρεώσεις
10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
10.1.1 ∆άνεια
α) Εξασφαλίσεις δανείων
Η επιχείρηση έχει συνάψει τα παρακάτω δάνεια:
- Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο έχει εκπέσει στη ∆.Ο.Υ.
- Από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε εγγυητή τον ∆ήµο Καστοριάς.
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(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων
Τραπεζικά
δάνεια

Υπόλοιπο λήξεως
Βραχυπρόθεσµο τµήµα:
Έως 1 έτος

1.518.267,29

Σύνολο Βραχυπρόθεσµου
τµήµατος

1.518.267,29

Μακροπρόθεσµο τµήµα:
1 έως 2 έτη

307.613,94

2 έως 5 έτη

461.420,91

Άνω των 5 ετών

771.367,20

Σύνολο µακροπρόθεσµου
τµήµατος

1.540.402,05

Γενικό Σύνολο

3.058.669,34

10.1.2 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

31/12/2015

31/12/2014

∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων (ύδρευσης)

434.596,61

435.649,71

Σύνολο

434.596,61

435.649,71

10.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
10.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές υποχρεώσεις
Προµηθευτές

31/12/2015

31/12/2014

212.323,78

170.255,23

Ελληνικό ∆ηµόσιο

2.011.502,35

1.947.819,36

ΝΠ∆∆ & ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις

2.798.561,97

1.852.999,19

13.134,14

47.537,33

5.035.522,24

4.018.611,11

∆ικαιούχοι αµοιβών
Σύνολο
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10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2015

Προκαταβολές πελατών
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2014

7.229,62

0,00

13,87

0,00

7.243,49

0,00

11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα
Πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης
Πωλήσεις υπηρεσιών αποχέτευσης
Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις ΟΑΕ∆
Λοιπές πωλήσεις υπηρεσιών σε τρίτους

31/12/2015
1.934.265,50

2.001.876,47

253.945,20

253.066,81

25.755,43

14.298,00

3.292,68

6.474,15

Τόκοι καταθέσεων τραπεζών
Μη συνήθη έσοδα (ανόργανα κα έσοδα προηγουµένων χρήσεων)
Σύνολο

Έξοδα

31/12/2014

391,97

29,78

308.816,86

896.384,94

2.526.467,64

3.172.130,15

31/12/2015

31/12/2014

Παροχές σε εργαζόµενους

668.785,10

889.467,27

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

294.207,03

428.429,47

Παροχές τρίτων

1.079.360,56

1.056.361,84

Φόροι - Τέλη

10.923,21

10.512,66

Έξοδα µεταφορών

39.429,72

71.776,05

Έξοδα ταξιδιών

1.118,75

2.312,58

Έξοδα προβολής και διαφήµισης

2.768,45

2.789,67

Συνδροµές και εισφορές

2.730,00

2.950,00

∆ωρεές και επιχορηγήσεις

2.400,00

0

Έντυπα και γραφική ύλη

5.921,94

17.343,75

Υλικά άµεσης ανάλωσης

26.478,17

27.766,82

Έξοδα δηµοσιεύσεων
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα

3.156,50

3.742,80

860,00

4.086,62

62.716,10

77.563,18

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

562.955,73

562.683,24

Αγορές αναλωσίµων υλικών και ανταλλακτικών

105.656,80

150.978,21

Μη συνήθη έξοδα (έκτακτα - ανόργανα - προηγουµένων χρήσεων)

232.057,43

479.593,91

3.101.525,49

3.788.358,07

Σύνολο

Έσοδα και έξοδα συµψηφισµένα

31/12/2015

31/12/2014

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

591.841,12

585.843,32

Σύνολο

591.841,12

585.843,32
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12. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
∆εν υπάρχουν.

13. Προτεινόµενη διάθεση κερδών
Η επιχείρηση είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπο κι εποµένως δεν συντρέχουν οι διατάξεις
περί διάθεσης κερδών.

14. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο
Η επιχείρηση δεν καταβάλλει µερίσµατα.

15. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου
Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα.

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:
31/12/2015

31/12/2014

∆ιοικητικό προσωπικό

14

16

Εργατοτεχνικό προσωπικό

13

16

Σύνολο

27

32

Η επιχείρηση σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά:
31/12/2015

31/12/2014

Μισθοί και ηµεροµίσθια

542.270,24

662.834,64

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

126.514,86

162.132,63

0,00

64.500,00

668.785,10

889.467,27

Παροχές µετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Σύνολο
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18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
31/12/2015

31/12/2014

Κατηγορίες δραστηριότητας
Παροχή υπηρεσιών

2.188.235,30

2.254.943,28

Σύνολο

2.188.235,30

2.254.943,28

Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά

2.188.235,30

2.254.943,28

Σύνολο

2.188.235,30

2.254.943,28

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

20. Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές.

21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του
τελικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.

22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
Η επιχείρηση δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
∆εν συντρέχει περίπτωση.

24. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Η επιχείρηση επιβαρύνθηκε µε τα κατωτέρω ποσά:

Αµοιβές

Κοινωνικές
επιβαρύνσεις

∆εσµεύσεις για
παροχές µετά
την έξοδο από
την υπηρεσία

Σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου που ασκούν
διευθυντικά καθήκοντα

15.199,13

0,00

0,00

Σε διευθυντικά στελέχη

43.326,72

10.567,44

15.000,00

Σύνολο

58.525,85

10.567,44

15.000,00
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25. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Η επιχείρηση έχει πραγµατοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη (∆ήµος Καστοριάς)
και στο τέλος της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς τα
συνδεµένα µέρη:
31/12/2015

31/12/2014

Σωρευτικές πωλήσεις
Πωλήσεις υπηρεσιών

1.640,00

1.862,00

1.640,00

1.862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.291,50

12.485,00

15.291,50

12.485,00

1.979.426,38

1.915.743,39

1.979.426,38

1.915.743,39

Σωρευτικές αγορές

Παροχές προς τη ∆ιοίκηση

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Λοιπές υποχρεώσεις

26. Αµοιβές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες
διασφαλίσεως
Οι αµοιβές που χρεώθηκαν από τον νόµιµο ελεγκτή ανέρχονται:
31/12/2015
Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων
Σύνολο

31/12/2014

7.480,00

6.300,00

7.480,00

6.300,00

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα οποία
η διοίκηση της εταιρείας 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 Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων.
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29. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.

30. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν
εµφανίζονται στον ισολογισµό
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις
∆εν υπάρχουν.
β) Εγγυήσεις
∆εν υπάρχουν.
γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
•

Κατά της επιχείρησης έχει ασκηθεί αγωγή από δεκάξι εργαζόµενους κατά της εφαρµογής του
ενιαίου µισθολογίου. Ήδη, από τον Νοέµβριο του 2014 µε την κατάθεση ασφαλιστικών µέτρων οι
εν λόγω εργαζόµενοι αµείβονται µε τους µισθούς του ∆εκεµβρίου του 2012. Η διοίκηση βρίσκεται
εν αναµονή της αγωγής οι οποία και σε περίπτωση που ευδοκιµήσει υπέρ του αντιδίκου, για τον
παραπάνω λόγο, δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηµατισµός οποιασδήποτε προβλέψεως στις
οικονοµικές καταστάσεις για το γεγονός αυτό.

31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.
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32. Πρώτη εφαρµογή
Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και µεθόδων.
Η επιχείρηση έκρινε ότι οι αναδροµικές προσαρµογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρµόσει αναδροµικά τα Ε.Λ.Π.. Τα
στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα
γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:
Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη µετάβαση
Επίπτωση επί της Καθαρής Περιουσίας σε €

Κονδύλι
2013

Έξοδα
ιδρύσεως και
πρώτης
εγκαταστάσεως

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
επιχορηγήσεων

10.426,62

3.950.522,85

2014

2015

8.937,09

3.643.777,08

7.447,56

Επίπτωση επί των
αποτελεσµάτων σε €
2014

1.489,53

3.330.870,15

0,00

Απαλλαγή

2015

1.489,53

∆ύναται να συνεχίσουν να
εµφανίζονται στον ισολογισµό
µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2014
και µέχρι την ολοσχερή
απόσβεσή τους, βάσει των
κείµενων φορολογικών
διατάξεων ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο διάθεσή
τους, καθώς και τα σχετικά
ποσά του ισολογισµού και της
καταστάσεως αποτελεσµάτων.

0,00

∆ύναται να συνεχίσουν να
εµφανίζονται στον ισολογισµό
µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2014
και µέχρι την ολοσχερή
απόσβεσή τους, βάσει των
κείµενων φορολογικών
διατάξεων.

Καµία εγγραφή προσαρµογής δεν απαιτήθηκε για την προσαρµογή των Ιδίων Κεφαλαίων.

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ την 7η Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π. ΠΑΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Ξ 654314

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 864898

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ∆ΟΥΚΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 865160
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α! 0050084
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