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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 προκύπτουν τα ακόλουθα :

Τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως είναι το λογιστικό αποτέλεσμα της συνολικής λειτουργίας της 

επιχείρησης στο οποίο βέβαια συμπεριλαμβάνονται και οι αποσβέσεις. Προ αποσβέσεων η 

επιχείρηση έχει θετικό Αποτέλεσμα Χρήσεως.

Οι Επενδύσεις σε Πάγια περιλαμβάνουν επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης, αγορές νέων αντλητικών συγκροτημάτων για τα αντλιοστάσια, αγορές λοιπών 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 

 Το Σύνολο Εσόδων περιλαμβάνει τα έσοδα από λογαριασμούς ύδρευσης & αποχέτευσης, που 

απορρέουν από την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής.

Οι Αγορές Αναλωσίμων Υλικών περιλαμβάνουν αγορές σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης, 

εξαρτήματων ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρολογικό υλικό, μικρά εργαλεία και διάφορα 

μικροαναλώσιμα υλικά.

Οι Δαπάνες και τα Έξοδα περιλαμβάνουν την μισθοδοσία, τις αμοιβές όλων των συνεργατών της 

επιχείρησης, τις επισκευές και τις συντηρήσεις των παγίων στοιχείων της επιχείρησης (δίκτυα, 

μηχανοστάσια, οχήματα και λοιπού εξοπλισμού), τους φόρους και τα τέλη, διάφορα άλλα έξοδα 

και τα έξοδα τραπεζών. 

Το Μικτό Κέρδος Χρήσεως είναι το λογιστικό αποτέλεσμα της παραγωγικής λειτουργίας. 

Πληρωμές σε Προμηθευτές (αγορών δαπανών & εξόδων)

Απόδοση φόρων στην ΑΑΔΕ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εισπράξεις Χρήσεως (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Απόδοση εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία 

Απαιτήσεις από καταναλωτές στο τέλος της χρήσεως

Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές στο τέλος της χρήσεως (συμπεριλαμβάνεται και η 

Δ.Ε.Η. της οποίας το υπόλοιπο έχει ρυθμιστεί σε 100 δόσεις)

Αγορές Αναλωσίμων Υλικών (ύδρευσης, αποχέτευσης & διάφορα αναλώσιμα

Δαπάνες και Έξοδα

Μικτό Κέρδος Χρήσεως

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως 

Επενδύσεις σε Πάγια (δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης, μηχανήματα και λοιπός 

εξοπλισμός)

Σύνολο Εσόδων (Κύκλος Εργασιών)

ΠΟΣΟ

Συμληρωματικές εξηγήσεις :

Οι Απαιτήσεις από Καταναλωτές είναι το συνολικό ποσό που  οφείλουν οι καταναλωτές στο τέλος 

της χρήσης (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές).  Εάν στο σύνολο των Εσόδων υπολογίσουμε 

και τον Φ.Π.Α. που τους αναλογεί, βλέπουμε ότι τα έσοδα της χρήσεως 2020 υπολοίπονται κατά 

πολύ των απαιτήσεων απο οφειλές. Βέβαια είναι κατανοητό ότι η οικονομική κατάσταση των 

καταναλωτών συνεχώς και επιβαρύνεται με την πανδημία να ακολουθεί την δεκαετή οικονομική 

ύφεση, όμως κρίνεται απαραίτητο να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια είσπραξης των 

ληξιπρόθεσμων τουλάχιστον οφειλών. 

Από τις Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές το ποσό των 1.450.518,33 € αφορά την οφειλή προς την 

Δ.Ε.Η. 
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Για το Λογιστήριο

Κυριαζίδης Ν. Μιχαήλ

Οικονομολόγος

Για την Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Αναστασιάδης Γεώργιος

Γενικός Διευθυντής

Οι Πληρωμές σε Προμηθευτές κρίνονται διαχειρίσιμες και εφόσον γίνει προπάθεια για την 

είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών η επιχείρηση θα βελτιώσει κατά πολύ την δείκτη 

χρηματικης ροής.

Οι Πληρωμές σε Ασφαλιστικά Ταμεία αφορούν τρέχουσες οφειλές. Η επιχείρηση δεν οφείλει 

ληξιπρόθεσμες οφειλές ούτε σε Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά ούτε και στο Δημόσιο

Στις Εισπράξεις Χρήσεως συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


