ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΠΑΙΟΝΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ - ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΣΟΤ 2019
Από τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2019 προκφπτουν τα ακόλουκα :

Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σφνολο Εςόδων (Κφκλοσ Εργαςιών)
Αγορζσ Αναλωςίμων Υλικών (φδρευςθσ, αποχζτευςθσ & διάφορα αναλώςιμα

ΠΟΟ
1.128.290,23
31.830,65

3

Δαπάνεσ και Ζξοδα

4

Μικτό Κζρδοσ Χριςεωσ

5

Λοιπά Ζςοδα

6

Κακαρά Αποτελζςματα Χριςεωσ

7

Επενδφςεισ ςε Πάγια (δίκτυα φδρευςθσ & αποχζτευςθσ, μθχανιματα και λοιπόσ
εξοπλιςμόσ)

8

Απαιτιςεισ από καταναλωτζσ ςτο τζλοσ τθσ χριςεωσ

2.860.735,62

Υποχρεώςεισ ςε Προμθκευτζσ ςτο τζλοσ τθσ χριςεωσ (ςυμπεριλαμβάνεται και θ
Δ.Ε.Η. τθσ οποίασ το υπόλοιπο ζχει ρυκμιςτεί ςε 100 δόςεισ)

1.289.196,22

9

1.540.659,60
32.531,87
286.968,16
-161.743,86
503.653,33

10 Ειςπράξεισ Χριςεωσ (ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

1.331.033,77

11 Πλθρωμζσ ςε Προμθκευτζσ (αγορών δαπανών & εξόδων)

1.138.800,85

12 Πλθρωμζσ ςε Αςφαλιςτικά Ταμεία (Ι.Κ.Α. & Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

160.655,59

υμληρωματικζσ εξηγήςεισ :
1. Το φνολο Εςόδων περιλαμβάνει τα ζςοδα από λογαριαςμοφσ φδρευςθσ & αποχζτευςθσ, που
απορρζουν από τθν εφαρμοφι τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ.
2. Οι Αγορζσ Αναλωςίμων Τλικών περιλαμβάνουν αγορζσ ςωλινων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ,
εξαρτιματων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, θλεκτρολογικό υλικό, μικρά εργαλεία και διάφορα
μικροαναλώςιμα υλικά
3. Οι Δαπάνεσ και τα Ζξοδα περιλαμβάνουν τθν μιςκοδοςία, τισ αμοιβζσ όλων των ςυνεργατών τθσ
επιχείρθςθσ, τισ επιςκευζσ και τισ ςυντθριςεισ των παγίων ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ (δίκτυα,
μθχανοςτάςια, οχιματα και λοιποφ εξοπλιςμοφ), τουσ φόρουσ και τα τζλθ, διάφορα άλλα ζξοδα και
τα ζξοδα
4. Το
Μικτότραπεηών.
Κζρδοσ Χρήςεωσ είναι το λογιςτικό αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ.
5. Τα Λοιπά Ζςοδα αφοροφν επιχορθγιςεισ από τον ΟΑΕΔ , τθν αναλογοφςα απομείωςθ των
αποςβεςεων των επιχορθγθκζντων παγίων, τθν βεβαίωςθ προςαυξιςεων λόγω μθ εμπρόκεςμθσ
πλθρωμισ λογαριαςμών φδρευςθσ και τουσ τόκουσ των τραπεηικών λογαριαςμών
6. Τα Καθαρά Αποτελζςματα Χρήςεωσ είναι το λογιςτικό αποτζλεςμα τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ τθσ
επιχείρθςθσ ςτο οποίο βζβαια ςυμπεριλαμβάνονται και οι αποςβζςεισ. Προ αποςβζςεων θ
επιχείρθςθ ζχει κετικό Αποτζλεςμα Χριςεωσ.
7. Οι Επενδφςεισ ςε Πάγια περιλαμβάνουν επεκτάςεισ και αντικαταςτάςεισ δικτφων φδρευςθσ και
αποχζτευςθσ, αγορζσ νζων αντλθτικών ςυγκροτθμάτων για τα αντλιοςτάςια, αγορζσ λοιπών
μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ.

8. Οι Απαιτήςεισ από Καταναλωτζσ είναι το ςυνολικό ποςό που οφείλουν οι καταναλωτζσ ςτο τζλοσ
τθσ χριςθσ (τρζχουςεσ και λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ). Εάν ςτο ςφνολο των Εςόδων υπολογίςουμε και
τον Φ.Π.Α. που τουσ αναλογεί, βλζπουμε τα ζςοδα τθσ χριςεωσ 2019 υπολοίπονται κατά πολφ των
απαιτιςεων απο οφειλζσ. Βζβαια είναι κατανοθτό ότι θ οικονομικι κατάςταςθ των καταναλωτών
ςυνεχώσ και επιβαρφνεται ςτθν διάρκεια τθσ οκταετοφσ οικονομικισ φφεςθσ που βιώνουμε, όμωσ
κρίνεται απαραίτθτο να εντατικοποιθκεί θ προςπάκεια είςπραξθσ των λθξιπρόκεςμων τουλάχιςτον
9. οφειλών.
Οι Τποχρεώςεισ ςε Προμηθευτζσ περιλαμβάνουν και τισ οφειλζσ προσ τθν Δ.Ε.Η. και ςε
προμθκευτζσ.
10. Στισ Ειςπράξεισ Χρήςεωσ ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
11. Οι Πληρωμζσ ςε Προμηθευτζσ κρίνονται διαχειρίςιμεσ.
12. Οι Πληρωμζσ ςε Αςφαλιςτικά Σαμεία αφοροφν τρζχουςεσ οφειλζσ. Η επιχείρθςθ δεν οφείλει
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ οφτε ςε Αςφαλιςτικά Ταμεία αλλά οφτε και ςτο Δθμόςιο

Για το Λογιςτιριο

Για τθν Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Κυριαηίδθσ Ν. Μιχαιλ
Οικονομολόγοσ

Αναςταςιάδθσ Γεώργιοσ
Γενικόσ Διευκυντισ

