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ANTIΓPAΦO ΠPAKTIKOY
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN
THΣ «ΔΕΠΟΔΑΛ» A.E. Ο.Τ.Α. THΣ 6/7/2018

Στη Λιβαδειά σήμερα την 6 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία
της εταιρείας, οδός Χριστοδούλου 12 , συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της
«ΔΕΠΟΔΑΛ. A.E. ΟΤΑ », χωρίς καμία αντίρρηση όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας ,προς λήψη
απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Την έδρα του προεδρεύοντος καταλαμβάνει προσωρινά η κα Πούλου Γιώτα η οποία ορίζει
προσωρινό γραμματέα τον κ. Αποστόλου Αναστάσιο Λογιστή της εταιρείας.
Η προσωρινός πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον
καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Mετόχων
και αντιπροσώπων τους. Eυρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι
εκάστου μετοχές.
Kατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Kαταστατικού της
εταιρείας διαδικασίες για την σύγκλιση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση
20.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται
νόμιμος απαρτία.
KATAΣTAΣH EMΦANIΣΘENTΩN METOXΩN ΠOY EXOYN ΔIKAIΩMA NA
ΣYMMETAΣXOYN KAI NA ΨHΦIΣOYN ΣTHN ΤΑΚΤΙΚΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TΩN
METOXΩN THΣ 6ής ΙΟΥΛΙΟY 2018
ΔΗΜΟΣ
1. ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
2.ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
3.ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ
12.100
4.060
3.840

ΑΡ.ΨΗΦΩ
12.100
4.060
3.840

Kατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο
αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε διά βοής και ομοφώνως οριστικό πρόεδρο αυτής την κα. Πούλου
Γιώτα και Γραμματέα τον κ. Αποστόλου Αναστάσιο.
Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Hμερήσιας Διάταξης, η κ. πρόεδρος
προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας διά βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός
παμψηφεί από αυτή και στη συνέχεια εισέρχονται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης που έχουν ως εξής:
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Θέματα ημερήσιας Διάταξης:
1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του
Δ.Σ. και των ελεγκτών
2.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα
της χρήσης 2017
3. .Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2018
4. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ περί αντικατάστασης μέλους
του ΔΣ.

Θέμα 1ο:Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017
Η πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, ήτοι τον
Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης των
Αποτελεσμάτων, όπως αυτές εμφανίζονται στο Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού, καθώς επίσης
και το Προσάρτημα την έκθεση του Δ.Σ. καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.
Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία η πρόεδρος της Γ.Σ. και ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει
ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την διάθεση των αποτελεσμάτων, την έκθεση
Δ.Σ. και την έκθεση ορκωτών λογιστών όπως εμφανίζονται στον σχετικό Πίνακα:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Του Δ. Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε.»
Για τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2017
Περίοδος 1/1/2017 - 31/12/2017
Προς Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε.»
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε
τις παρακάτω επεξηγήσεις.

ΑΔΑ: Ψ7ΨΘΟΕ56-ΛΝΘ

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης
1.1.2017 έως 31.12.2017, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως
κάτωθι:
Παρούσα
Προηγούμενη
%
Χρήση
Χρήση
Μεταβολής
547.410,00
708.799,44
-22,77%

Κύκλος Εργασιών

€

Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα & ζημιές
Λοιπά έσοδα & κέρδη
Χρεωστικοί τόκοι

€
€
€
€
€
€

-697.720,53
-57.676,74
-3.665,88
-126.974,20
339.124,04
-496,70

-676.301,02
-74.506,59
-26.105,59
-270.517,89
338.824,65
-193,00

3,17%
-22,59%
-85,96%
-53,06%
0,09%
157,36%

Καθαρά κέρδη προ φόρων

€

0,00

0,00

0,00%

Μεταξύ των παραπάνω κονδυλίων εξόδων περιλαμβάνονται έξοδα λειτουργίας ΧΥΤΑ
ποσού ευρώ 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. (προηγούμενη χρήση 2016 ποσό ευρώ 135.622,50 πλέον
Φ.Π.Α.) με τα οποία ο Δήμος Λεβαδέων κοστολόγησε για τη χρήση 2017, την εταιρεία
«ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.». Η παραπάνω παροχή υπηρεσίας αφορά την από 31/1/2017 προγραμματική
σύμβαση, που υπεγράφη μεταξύ της «ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.» και του Δήμου Λεβαδέων. Κάθε
προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί, μεταξύ της ανωνύμου εταιρείας «ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.»
και του εκάστοτε δήμου, για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, προβλέπει τη συγκρότηση
τριμελούς Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης του αντικειμένου της. Μέχρι την
ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της τρέχουσας
χρήσης 2017, τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία για την υλοποίηση της ανωτέρω σύμβασης δεν
είχαν γνωστοποιηθεί.
Σταέσοδατης παρούσας χρήσεωςδεν περιλαμβάνεται καμία αμοιβή της επιχείρησης, για την
αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης Α.Ε., λόγω της παραχώρησης ΦΙΧ οχήματος στην ΔΕΠΟΔΑΛ, σύμφωνα με την
μεταξύ μας σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι σήμερα όπως τροποποιήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2008.
Το πλεόνασμα της παρούσας χρήσης ανήλθε σε ευρώ 122.093,70 και μεταφέρθηκε στα
έσοδα της επόμενης χρήσης με σκοπό τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου
έτους, σύμφωνα με την διυπουργική απόφαση 2527 ΦΕΚ Β 83/21-1-2009. Σημειώνουμε ότι από το
ανωτέρω συνολικό ποσό του πλεονάσματος, ποσό ευρώ 108.660,00 αφορά έσοδα για το κόστος
αποκατάστασης και μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ, βάσει της ΚΥΑ 2527/2009 άρθρο 5 παρ.3ii.
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2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική. Τα
ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό ευρώ 163.492,18.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την παρούσα χρήση και την
προηγούμενη έχουν ως εξής:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Παρούσα χρήση

Προηγούμενη χρήση

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού

1.008.974,53
5.075.624,27

19,88%

1.290.188,48
5.654.177,88

22,82%

Μη Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού

4.066.649,74
5.075.624,27

80,12%

4.363.989,40
5.654.177,88

77,18%

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

163.492,18
76.322,59

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης,
προβλέψεων και υποχρεώσεων

3.984.177,81

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο καθαρής θέσης,
προβλέψεων και υποχρεώσεων

163.492,18

Ίδια Κεφάλαια
Μη Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

214,21%

163.492,18
438.595,25

37,28%

4.684.825,12
78,50%

5.075.624,27

82,86%
5.654.177,88
163.492,18

3,22%
5.075.624,27

2,89%
5.654.177,88

163.492,18

163.492,18
0,04

4.066.649,74

0,04
4.363.989,40

Αριθμοδείκτες ρευστότητας
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Βραχυπρ.υποχρεώσεις

Κεφάλαιο κίνησης
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία

1.008.974,53
76.322,59

13,22

932.651,94

1.290.188,48
438.595,25

851.593,23
92,44%

1.008.974,53

2,94

66,01%
1.290.188,48
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3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
Η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Βάσει του άρθρου 16 του ν.4071/2012
(ΦΕΚ Α΄85), η εταιρεία οφείλει να συγχωνευτεί στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ που θα
διαχειρίζεται το σύνολο των απορριμμάτων της περιφέρειας.Η προβλεπόμενη διαδικασία
συγχώνευσης σε όλες τις Περιφέρειες δεν έχει ολοκληρωθεί και προκειμένου να διασφαλιστεί η
ομαλή διαχείριση των απορριμμάτων από τους υπάρχοντες ΦΟΔΣΑ, παρατείνεται νομοθετικά η
λειτουργία τους.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 1 περ. α΄
του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85), εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας πλην
της Αττικής και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του οικείου άρθρου, καθώς και του άρθρου 14 του
ιδίου νόμου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται
περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ ως ΝΠΔΔ, στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των
διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της
απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, οι σύνδεσμοι, που έχουν συσταθεί ως
ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των
ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ συγχωνεύονται υποχρεωτικά στον
περιφερειακό σύνδεσμο.
Η προβλεπόμενη προθεσμία στο εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ
Α 85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς
Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
6 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ Α΄98), μέχρι 31.12.2013, με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4257/2014
(ΦΕΚ Α΄93), μέχρι 31.12.2015, με τις διατάξεις του άρθρου 8 της από 30/12/2015 π.ν.π (ΦΕΚ Α
184) η οποία κυρώθηκε με το ν.4366/2016 (ΦΕΚ 18) μέχρι 31.5.2016, με τις διατάξεις του άρθρου
11 του ν.4393/2016 (ΦΕΚ Α 106) μέχρι 15.8.2016, με τις διατάξεις του άρθρου 68 του
ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α 141) μέχρι 30.10.2016, με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4431/2016
(ΦΕΚ Α 207) μέχρι 31.12.2016, με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4445/2016 (ΦΕΚ Α’
236/19.12.2016) έως 30.06.2017και τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του
ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α’ 200/22.12.2017) έως 30.06.2018.
Περαιτέρω, το Δ.Σ της εταιρείας εκτιμά ότι θα υπάρξει στο αμέσως προσεχές χρονικό
διάστημα ρύθμιση από την Πολιτεία του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Φορέα μας
(ΦοΔΣΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Βοιωτίας) που θα επιτρέψει την διατήρηση της αυτονομίας
του (νομική, οικονομική, διαχειριστική, φορολογική) ως Διαδημοτικής Επιχείρησης (ΦοΔΣΑ) Α.Ε.
Ο.Τ.Α., είτε προβλέποντας μια ακόμα νομοθετική χρονική παράταση (βλ. Ν. 4071/2012 παρ.1 του
άρθρου 16) της υποχρέωσης συγχώνευσής της, είτε νομοθετώντας ένα διαφορετικό θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας συναφών επιχειρήσεων όπως της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, η
απάντηση της Πολιτείας αναμένεται άμεση.

4. Κίνδυνοι
Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών
Η εταιρεία, λόγω της φύσεως του αντικειμένου των εργασιών της, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο
κίνδυνοτιμών. Παρόλααυτά γίνεται διαρκής προσπάθεια για επίτευξη καλύτερων τιμών, μετην
έρευνα της αγοράς.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος ρευστότητας δεν υπάρχει δεδομένου ότι:
• Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, οι δείκτες ρευστότητας της εταιρείας παρουσιάζουν
μια ικανοποιητική εικόνα καθώς η συνολική αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού υπερβαίνει
σημαντικά την αντίστοιχη συνολική αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.
• Η εταιρεία καταβάλει προσπάθειες με σκοπό τη συντόμευση του κύκλου των εισπράξεων
των απαιτήσεων.
• Η εταιρεία δεν έχει δανεισμό.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Ο κύκλος εργασιών της
εταιρείας προέρχεται κυρίως από τους Ο.Τ.Α. (μετόχους της εταιρείας) με αποτέλεσμα να
υπάρχει περιορισμένος πιστωτικός κίνδυνος.
5. Εργασιακά θέματα
Στην κλειόμενη χρήση απασχόλησε κατά μέσο όρο πέντε (5) εργαζόμενους ως ημερομίσθιο
προσωπικό έναντι τεσσάρων (4) εργαζομένων στην προηγούμενη χρήση.
Η εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη
διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές,
διοικητικές, τεχνικές και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται
αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του.
6. Περιβαλλοντικά θέματα
Η εταιρεία τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις για τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος,
των περιβαλλοντικών αδειών, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις διαδικασίες, λαμβάνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Από την εταιρεία γίνονται αποδεκτά τα μη επικίνδυνα απόβλητα βάση του Ευρωπαϊκού
Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)(Απόφαση 2001/118/ΕΚ) που φέρουν τον κωδικό 20.
Η περιβαλλοντική πολιτική της εστιάζεται:
 Στη μέθοδο διάθεσης που εφαρμόζεται, που είναι αυτής της Υγειονομικής ταφής μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
 Στην επεξεργασία σε δύο βαθμίδες, την Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Επεξεργασία.
 Μέρος των επεξεργασμένων στραγγισμάτων οδηγούνται σε επανακυκλοφορία στην
απορριμματική μάζα για την διατήρηση της επιθυμητής υγρασίας αυτού, επιτυγχάνοντας την
επιτάχυνση της αποδόμησή τους και η περίσσεια των επεξεργασμένων στραγγισμάτων, με τη
φροντίδα της εταιρείας μας, μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού των
λυμάτων του Δήμου Λεβαδέων, για περαιτέρω επεξεργασία.
 Στους διαρκής ελέγχους που πραγματοποιούνται, στα στραγγίσματα, στη ρύπανσης του
εδάφους, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, στον υδροφόρο ορίζοντα, στην ατμοσφαιρική
ρύπανση κλπ. ώστε οι τιμές τους να βρίσκονται κάτω των επιτρεπτών ορίων.
 Στην διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος.
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7. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Δεν υπάρχουν.
8. Απόκτηση ιδίων μετοχών
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές».

9. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχουν.
10. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Δεν υπάρχουν.
11. Ακίνητα της εταιρίας
Δεν υπάρχουν.
12. Υποκαταστήματα εταιρείας
Δεν λειτούργησαν το έτος 2017, υποκαταστήματα της εταιρείας.
13. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός,
που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανωτέρω έκθεση διαχείρισης
και τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα και προσάρτημα) της
χρήσης 2017.
Λιβαδειά, 31 Μαΐου 2018
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΩΤΑ Λ. ΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 992497

ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
A.Δ.Τ ΑΕ 490177
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Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης
Απορριμμάτων Λιβαδειάς»
με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Χριστοδούλου 12, 321 00 Λιβαδειά
Αρ.Μ.Α.Ε. 68835/11/Β/09/16
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124084299000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και
Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση
Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.»,
οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τη κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της
έκθεσής μας «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ανώνυμης Εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση
Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε.
Ο.Τ.Α.»,, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας από συστάσεώς της μέχρι και
την κλειόμενη χρήση 2017, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο
και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν
κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν
απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση
για γνώμη με επιφύλαξη.
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Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 2 του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι η εταιρεία από
1/7/2018 βάσει του άρθρου 16 του ν.4071/2012 οφείλει να συγχωνευτεί στον περιφερειακό σύνδεσμο
ΦΟΔΣΑ. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από την Πολιτεία που θα
επιτρέψει την διατήρηση της αυτονομίας της επιχείρησης. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας
να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σε λάθος.

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές
τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με
τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη
μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται
σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά
γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
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 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «Διαδημοτική Επιχείρηση
Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε.
Ο.Τ.Α.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 47661

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Κτιριακές εγκ. - Μηχανήματα & Μεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

Σημείωση

1/1-31/12/17

1/1-31/12/16

6.1
6.1

4.057.104,04
9.545,70
4.066.649,74

4.355.580,75
8.408,65
4.363.989,40

7.1.1
7.1.2
7.1.3

1.932,49
239.314,78
767.727,25
1.008.974,52
1.008.974,53

508.247,17
218.436,24
563.505,07
1.290.188,48
1.290.188,48

5.075.624,27

5.654.177,88

ΑΔΑ: Ψ7ΨΘΟΕ56-ΛΝΘ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σημείωση

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αφορολόγητα αποθεματικά
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

1/1-31/12/17

1/1-31/12/16

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

73.492,18
73.492,18
163.492,18

73.492,18
73.492,18
163.492,18

927.954,28
927.954,28

805.860,58
805.860,58

9.1.1

3.907.855,22
3.907.855,22

4246229,87
4246229,87

9.2.1

49.016,76
10.430,92
3.720,02
13.154,89
76.322,59

47.040,80
8.198,92
2.277,80
381.077,73
438.595,25

Σύνολο υποχρεώσεων

3.984.177,81

4684825,12

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

5.075.624,27

5654177,88

Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

8.2

9.2.2
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σημείωση
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων

10
10

Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

1/1-31/12/17

1/1-31/12/16

547.410,00

708.799,44

-697.720,53

-676.301,02

-150.310,53

32.498,42

0,00

0,00

-150.310,53

32.498,42

Έξοδα διοίκησης

10

-57.676,74

-74.506,59

Έξοδα διάθεσης

10

-3.665,88

-26.105,59

Λοιπά έξοδα και ζημιές

10

-126.974,20

-270.517,89

Λοιπά έσοδα και κέρδη

10

339.124,04

338.824,65

496,70

193,00

0,00

0,00

-496,70

-193,00

Αποτέλεσμα προ φόρων

0,00

0,00

Φόροι εισοδήματος

0,00

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

0,00

0,00

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

10
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2017
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων
Λιβαδειάς» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017
δ) Διεύθυνση της έδρας: Χριστοδούλου 12, Τ.Κ. 321 00, Λιβαδειά
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 68835/11/Β/09/16
ΓΕ.ΜΗ.: 124084299000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία «Πολύ μικρή οντότητα».
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με
τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας
ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Βάσει του άρθρου 16 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85), η εταιρεία οφείλει να συγχωνευτεί στον
περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ που θα διαχειρίζεται το σύνολο των απορριμμάτων της περιφέρειας. Η
προβλεπόμενη διαδικασία συγχώνευσης σε όλες τις Περιφέρειες δεν έχει ολοκληρωθεί και προκειμένου
να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση των απορριμμάτων από τους υπάρχοντες ΦΟΔΣΑ, παρατείνεται
νομοθετικά η λειτουργία τους.
Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85), όπως ισχύει,
διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ (όπως η ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ) στους Περιφερειακούς Συνδέσμους
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ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, έχει παραταθεί έως 30.06.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
43 του ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α’ 200/22.12.2017).
Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσης εκθέσεως δεν έχει
ληφθεί απόφαση για εκ νέου παράταση της λειτουργίας της εταιρείας πέραν της 30.6.2018, πλην όμως το Δ.Σ της
εταιρείας εκτιμά ότι θα υπάρξει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα ρύθμιση από την Πολιτεία του
νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Φορέα μας (ΦοΔΣΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Βοιωτίας) που θα
επιτρέψει την διατήρηση της αυτονομίας του (νομική, οικονομική, διαχειριστική, φορολογική) ως Διαδημοτικής
Επιχείρησης (ΦοΔΣΑ) Α.Ε. Ο.Τ.Α., είτε προβλέποντας μια ακόμα νομοθετική χρονική παράταση (βλ. Ν.
4071/2012 παρ.1 του άρθρου 16) της υποχρέωσης συγχώνευσής της, είτε νομοθετώντας ένα διαφορετικό θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας συναφών επιχειρήσεων, όπως της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
Με βάση τα ανωτέρω οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της
δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν
προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας
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.
Περαιτέρω έχει ληφθεί υπόψη και το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο που υπάγεται η εταιρεία ως Φορέας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) βάσει της ΚΥΑ 2527/2009 αρ.9 ν.3854/10.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
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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.
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 δηλαδή 4%



Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη δηλαδή 10%



Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη δηλαδή 10%



Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη δηλαδή 10%

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 Εταιρείας 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 Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η εταιρεία δεν διαθέτει άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Η επιχείρηση δεν έχει συμμετοχές.
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
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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.



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 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
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
Δεδομένου ότι η εταιρεία αποτελεί φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα με την αποκλειστική συμμετοχή
των ΟΤΑ και με ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο στην λειτουργία και την τιμολογιακή πολιτική της σύμφωνα με την
ΚΥΑ 2527/2009 αρ.9 ν.3854/10 δεν προκύπτουν στοιχεία αναγνώρισης για υποχρέωση υπαγωγής στο φόρο
εισοδήματος.

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, ενώ σύμφωνα και με όσα
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, δεν προκύπτει λόγος αποτύπωσης της αναβαλλόμενης φορολογίας.
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3.1.5. 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.
3.1.6. 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.
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.

3.1.7. 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. Διαφορές 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) 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.

3.1.8. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται 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.
Στις λοιπές προβλέψεις που σχηματίζει η εταιρεία συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις αποκατάστασης και
μεταφροντίδας των έργων διαχείρισης αποβλήτων (ΧΥΤΑ) σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο αρθρ. 5 της
ΚΥΑ 2527/2009.
3.1.9. 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'
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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.
Η εταιρεία στην παρούσα χρήση δεν έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις.
3.1.10. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. Ειδικότερα τα έσοδα –
πόροι όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά για την εταιρεία από το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο υπαγωγής της (άρθρο
6 ΚΥΑ 2527/2009).
3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά
ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.11. 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 Εταιρείας. 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.
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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.

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

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά
στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Εγκαταστάσεις Μηχ/τα &
Μετ.Μέσα σε
ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Λοιπός
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016

4.967.411,72

12.374,82

4.979.786,54

49.190,87

8.600,00

57.790,87

5.016.602,59

20.974,82

5.037.577,41

Υπόλοιπο 1.1.2016

313.309,97

12.374,50

325.684,47

Αποσβέσεις περιόδου

347.711,87

191,67

347.903,54

661.021,84

12.566,17

673.588,01

4.355.580,75

8.408,65

4.363.989,40

Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016
Αξία κτήσεως
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5.016.602,59

20.974,82

5.037.577,41

51.966,08

2.178,60

54.144,68

5.068.568,67

23.153,42

5.091.722,09

Υπόλοιπο 1.1.2017

661.021,84

12.566,17

673.588,01

Αποσβέσεις περιόδου

350.442,79

1.041,55

351.484,34

Υπόλοιπο 31.12.2017

1.011.464,63

13.607,72

1.025.072,35

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

4.057.104,04

9.545,70

4.066.649,74

Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
7.1.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Δήμους - ΝΠΔΔ
Απαιτήσεις λοιπών πελατών εσωτερικού
Σύνολο

31/12/2017
0,00
1.932,49
1.932,49

31/12/2016
506.314,68
1.932,49
508.247,17

Για τις απαιτήσεις που προκύπτουν από εισφορές των Δήμων –Μελών της εταιρείας, ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 5 της ΚΥΑ 2527/2009.
7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές προσωπικού
Οφειλόμενο Κεφάλαιο
Ελληνικό δημόσιο παρακρατ.φόροι
Προμηθευτές (Χρεωστικά Υπόλοιπα)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Σύνολο

31/12/2017
17.929,22
3.920,18
104.782,92
28.842,98
83.839,48
239.314,78

31/12/2016
12.960,25
3.920,18
109.074,35
20.378,67
72.102,79
218.436,24
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7.1.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2017
378,09
767.349,16
767.727,25

31/12/2016
372,09
563.132,98
563.505,07

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης
χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 100%.

8. Προβλέψεις
8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η εταιρεία απασχολεί κυρίως υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που δεν υπερβαίνουν το έτος.
Συνεπώς, δεν προκύπτει και κατ’ επέκταση δεν σχηματίζεται, αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία.
8.2 Λοιπές προβλέψεις
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 2527/2009, η εταιρεία εμφανίζει σε ξεχωριστό λογαριασμό τις θετικές

αποκλίσεις των εισφορών των Ο.Τ.Α. από το κόστος διαχείρισης της χρήσης, προκειμένου να
συνυπολογισθούν κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου έτους. Επιπλέον, η
εταιρεία υποχρεούται να παρακρατάει αποθεματικά αποκατάστασης και μεταφροντίδας των έργων ΧΥΤΑ ώστε να
γίνεται πρόβλεψη παρακράτησης σε ετήσια βάση των αναγκαίων πόρων για να μπορεί να προχωρήσει η
αποκατάσταση και μεταφροντίδα του ΧΥΤΑ προς όφελος του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.
Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι οι εξής:
31/12/2017
Πρόβλεψη για κόστος αποκατάστασης
μεταφροντίδας ΧΥΤΑ
Πρόβλεψη για κόστος λειτουργίας ΧΥΤΑ
Σύνολο Λοιπών Προβλέψεων

&

343.660,00
584.294,28
927.954,28
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9. Υποχρεώσεις
9.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
9.1.1 Κρατικές επιχορηγήσεις
Στον λογαριασμό αυτό, περιλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία επιχορηγήσεων ενσώματων παγίων τα οποία έχουν
χρηματοδοτηθεί μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ, ΘΗΣΑΙΑΣ Κ.ΛΠ.).
9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

9.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Σύνολο

31.12.2017
49.016,76
49.016,76

31.12.2016
47.040,80
47.040,80

9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Δικαιούχοι αμοιβών
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

31/12/2017
12.272,36
882,53
13.154,89

31/12/2016
366.011,40
15.066,33
381.077,73

10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή
σημασίας
Τα κατ’ είδος έσοδα και έξοδα της εταιρείας για την παρούσα περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη
αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Έσοδα
Πωλήσεις υπηρεσιών
Επιχ/σεις & Διαφ. Έσοδα
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Σύνολο

31/12/2017
547.410,00
0,00
338.374,65
749,39
886.534,04

31/12/2016
708.799,44
450,00
338.374,65
0,00
1.047.624,09

Έξοδα
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων

31/12/2017
72.276,69
57.830,72

31/12/2016
69.279,79
188.348,50
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Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη για κόστος λειτουργίας ΧΥΤΑ
Πρόβλεψη για κόστος αποκατάστασης & μεταφροντίδας ΧΥΤΑ
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

30.691,88
27.566,50
219.213,01
496,70
351.484,34
97.674,96
24.418,74
340,41
242,02
4.298,07
886.534,04

70.165,17
11.515,15
89.701,05
193,00
347.903,54
202.512,52
47.252,92
252,45
20.500,00
0,00
1.047.624,09

11. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων
στην περίοδο
Η εταιρεία δεν ενσωμάτωσε τόκους στην αξία περιουσιακών στοιχείων.

12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
31/12/2017
Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2016
0
5
5

0
4
4

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2017
56.209,12
16.067,57
0,00
72.276,69

31/12/2016
54.080,28
15.199,51
0,00
69.279,79
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13. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

14. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν.
β) Εγγυήσεις
Δεν υπάρχουν.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 30 ΜΑΙΟΥ 2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΩΤΑ Λ. ΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 992497

ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 490177

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ρ 796672
Αρ. αδείας Α΄ τάξης 0019769
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Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη
χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017.
Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γεν. Συνέλευση
απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη
διαχειριστική χρήση από 1.1.2017 - 31.12.2017.
ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση 2018 (χρήση που
διανύουμε και καθορισμός της αμοιβής τους).
«Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, εκλέγει για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2018, την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ αεοε με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125, με
πρόταση ο σχετικός έλεγχος να διενεργηθεί από τους παρακάτω Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές:
ως Τακτικός, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του Αγγέλου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 47661, ΑΦΜ 126837616, ΔΟΥ ΚΓ ΑΘΗΝΩΝ,
ΑΔΤ Σ 708555, μέλος της ΣΟΛ αεοε.
και ως Αναπληρωματικός, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
ΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 26511, ΑΦΜ 079079215, ΔΟΥ ΚΓ ΑΘΗΝΩΝ,
ΑΔΤ ΑΚ 202875, μέλος της ΣΟΛ αε οε.
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ περί αντικατάστασης μέλους
του ΔΣ.
Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κα. Γιώτα Πούλου, πληροφορεί τους μετόχους ότι το πρώην μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου, κος. Αλεξανδράκος – Αλμπάνης Χαράλαμπος, υπέβαλλε δια της από
26/1/2018 επιστολής την παραίτησή του από μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, για το λόγο ότι προσωπικοί
και επαγγελματικοί λόγοι δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί όπως θα ήθελε στα καθήκοντά του σαν
τακτικό μέλος του Δ.Σ. και ζήτησε από το Δ.Σ. την αντικατάστασή του.
Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε στην 3 η συνεδρίασή στις 19/3/2018 με αρ.
απόφασης 11/2018 (ΑΔΑ:66Ω1ΟΕ56-ΗΚ9) ομόφωνα την αποδοχή
της παραίτησης του κου.
Αλεξανδράκου – Αλμπάνη Χαράλαμπου και την αντικατάσταση του για το υπόλοιπο της θητείας του από
τον κ. Σύρο Ιωάννη του Ανδρέα κατοίκου Αράχωβας , κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΒ 991283/29-1-2007
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 040231275, Ελληνικής υπηκοότητας. Αφού ακολούθησε
διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων της Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση αυτή και
αποφάσισε παμψηφεί περί τούτου.
Mετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της
Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

