
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Περιφερειακός 

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α». 

 

Την 10/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, 

το διακριτικό τίτλο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ  και αριθμό ΓΕΜΗ 134032417000: 

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1845815 οι εγκεκριμένες από την 27/08/2019 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις 

με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018. 

Β)  Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1845816 η από 27/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία 

ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019: 

Τακτικός Ελεγκτής: 

 η κ. ΠΗΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 14471. 

 Αναπληρωματικός Ελεγκτής: 

 ο κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με αριθμό μητρώου  ΕΛΤΕ 14251. 

 

      Με Εντολή Προέδρου 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Φουντάς Ευάγγελος  

 

 

 

 

Kοινοποίηση:  

Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 11,  32200,  ΘΗΒΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1 

Τ.Κ.: 32100 

Πληροφορίες:  Καλλιαντάση Π. 

Τηλέφωνο: 2261028281 

Fax: 2261021347 

E-mail:  epimviot@otenet.gr 

 

Λιβαδειά, 10/09/2019 

Αριθ.Πρωτ.: 1671149 

 

 

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα». 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους  Μετόχους του φορέα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 134032417000 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του φορέα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ» με διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση του φορέα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

Βάση Γνώμης 

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 Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Φορέα 

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 οικονομικών 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 τη γνώμη μας. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει 

ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του 

Φορέα να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, 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 τον Φορέα ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει 

άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 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 οικονομικές 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: 
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 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 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 του Φορέα. 

 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα 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 καταλληλόλητα 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 του 

Φορέα να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

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 ο Φορέας να παύσει να λειτουργεί ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές 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 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 κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για το φορέα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

                                                                                                                                                                                          Αθήνα,  26 /07/ 2019 

 

Χριστίνα  Κων. Πήττα 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14471 

 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 

Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ 

«ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 134032417000ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ («φορέας») παρουσιάζει την Έκθεσή του, η οποία 
καταρτίσθηκε με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και τις αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καλύπτει την 
Τέταρτη διαχειριστική χρήση 01.01.2018-31.12.2018 και απεικονίζει την πραγματική χρηματοοικονομική διάρθρωση 
του φορέα κατά την 31.12.2018.  
Ο Φορέας μετατράπηκε από Σύνδεσμο σε ΑΕ των ΟΤΑ του αρ. 265 ν.3463/2006 δυνάμει του αρ.16 παρ.6 του 
ν.4071/12 και συστάθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 1369/30-04-2015 ενώ στην συνέχεια 
συγχωνεύθηκαν στον φορέα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 3097/08-10-2015, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (αρ. πρωτ.: 849109/2017 ΓΕΜΗ), οι έξι Φορείς της Περιφέρειας (ΣΔΑΝΦ, ΦοΔΣΑ Κεντρικής 
Φθιώτιδας ΑΕ, ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, ΕΣΔΑΔΚΕ, Φορέας Διαχ. ΧΥΤΑ Βόρειας Εύβοιας, Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Ν. 
Ευρυτανίας). Σύμφωνα με το αρ. 16 παρ.3 του ν.4071/12 ο φορέας από την έκδοση της πράξης συγχώνευσης 
(08.10.2015) καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευμένων φορέων 
και υπεισέρχεται αυτοδικαίως  σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων αυτών στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις έργων. Με την δημοσίευση του ν.4555/2018 και τις τροποποιήσεις που έγιναν στο 
θεσμικό πλαίσιο, ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ συνέχισε να λειτουργεί ως φορέας όλη την διάρκεια της χρήσης με τις 
ίδιες αρμοδιότητες ως κοινωφελή μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος 
όπως σύμφωνα και με όσα προσδιορίζονται στο καταστατικό του φορέα. 
Από την περίοδο αυτή και για όλη τη χρήση του 2018, ο φορέας προσπάθησε να επιτελέσει το σκοπό του για την 
ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης του,  σύμφωνα με τους όρους και στόχους που 
θέτει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) αλλά και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο λειτούργησε και όλα τα έργα και εγκαταστάσεις που 
έχει αναλάβει, με κυριότερα τους ΧΥΤΑ Χαλκίδας, Λαμίας, Θήβας και Ιστιαίας, καθώς και να δρομολογήσει και να 
ωριμάσει παράλληλα προτάσεις χρηματοδότησης σε προσκλήσεις των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε να 
κατασκευαστούν τα απαιτούμενα έργα τα οποία θα βοηθήσουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της 
περιοχής, σε όφελος του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.   

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
και αποτυπώνουν στον Ισολογισμό την περιουσιακή διάρθρωση του φορέα κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή, ενώ 
παράλληλα εμπεριέχουν την κατάσταση των αποτελεσμάτων για την περίοδο από 01η Ιανουαρίου έως 31η 
Δεκεμβρίου 2018 (τέταρτη χρήση) με αναλυτικές επεξηγήσεις επί των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν τηρηθεί. 
Τα αποτελέσματα της χρήσης του 2018, μεταφέρθηκαν στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις του παθητικού σε εφαρμογή 
της τιμολογιακής πολιτικής του φορέα (αρ. 5 ΚΥΑ 2527/2009 και αρ. 225 -239 ν.4555/2018). Αναλυτικά στοιχεία 
αναφέρονται στην παράγραφο 10 «βραχυχρόνιες υποχρεώσεις» παράγραφος 10.6 «Έσοδα επόμενων χρήσεων»  της 
παρούσας έκθεσης ελέγχου.  
Επίσης ως φορέας του Δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα αναθέτουσα αρχή (αποφ. 7/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) που ασκεί 
αυτοδιοικητική αρμοδιότητα λειτουργεί χάριν δημοσίου συμφέροντος και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει 
του αρ. 225 παρ. 2 του ν.4555/2018, στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά οι ΟΤΑ (αρ.236 παρ. 4 του ν.4555/2018), 
και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 237 παρ.2 ν.4555/2018 και το καταστατικό του φορέα για την οικονομική του 
διαχείριση, θα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για επανακαθορισμό των εσόδων στην επόμενη χρήση μέσω των 
εισφορών που λαμβάνει από τους Δήμους μέλη του. Επίσης οφείλει να προβλέπει ώστε να διασφαλίζονται οι 
απαιτούμενοι πόροι για την κάλυψη των υποχρεώσεων για να μπορεί απρόσκοπτα να παρέχει τις υπηρεσίες του στους 
Δήμους μετόχους του, και κατ’ επέκταση στους πολίτες για την διαχείριση των απορριμμάτων τους.  
Στην παρούσα χρήση ο φορέας βασιζόμενος στο ειδικό καθεστώς της οικονομικής λειτουργίας που έχει ως ΦοΔΣΑ και 
το οποίο προσδιορίζεται στο αρ. 5 και 6 της ΚΥΑ 2527/2009 το αρ.9 του ν.3854/2010 τα αρ. 237-239 του 
ν.4555/2018 αλλά και στο καταστατικό του,  καθόρισε τις ετήσιες εισφορές των Δήμων μελών του,  προέβλεψε και 
προγραμμάτισε τα έξοδά του μέσω του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του,  ώστε να μην προκύψουν αρνητικά 
οικονομικά αποτελέσματα. Παράλληλα δεδομένου ότι η παρεχόμενη υπηρεσία στους Δήμους είναι ανταποδοτική και 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 5 της ΚΥΑ 2527/2009 και τα αρ. 237 παρ.2 του ν.4555/2018, οι αποκλίσεις στο 
κόστος διαχείρισης της χρήσης σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα κόστη καθώς και τα έσοδα από την εισφορά που 
ορίστηκε στους Δήμους μέλη για το 2018, μεταφέρθηκαν στην επόμενη χρήση προκειμένου να επανακαθοριστεί η 
εισφορά των Δήμων μελών. Οι αποκλίσεις αυτές μεταφέρθηκαν σε μεταβατικούς λογαριασμούς στο τέλος της χρήσης 
για να προσδιοριστούν και να επανακαθοριστούν οι εισφορές των Δήμων για την επόμενη χρήση. Με την απόφαση 
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έγκρισης του απολογισμού κάθε χρήσης τα ποσά των αποκλίσεων μεταφέρονται και συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια 
εισφορά τους για την επόμενη περίοδο. 
 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
Υπολογίζεται ότι η πορεία των εργασιών του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ για την χρήση του 2019 θα τροποποιηθεί 
δεδομένων των όσων προβλέπονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο (ν4555/2018) για την λειτουργία των ΦοΔΣΑ στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τις σχετικές αποφάσεις των Δήμων. Ο φορέας επίσης εκτιμά ότι θα μπορέσει να 
ολοκληρώσει στην νέα προγραμματική περίοδο χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠΑ 2014-2020) το σύνολο των απαιτούμενων 
έργων διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αυξάνοντας την περιουσιακή κατάσταση και το 
κύκλο εργασιών, βοηθώντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Περιφέρειας με κοινωνικό όφελος, στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών, με στόχο την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών. 
Επιδίωξη του φορέα είναι επίσης η παροχή έργων και υπηρεσιών ποιότητας σε όλο το φάσμα της διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση αλλά και την σωστή λειτουργία των έργων, την 
προεπεξεργασία και την τελική διάθεση, τη διαλογή στην πηγή, την ανάκτηση, την εναλλακτική διαχείριση, την 
ευαισθητοποίηση και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών. Η 
προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται επίσης στη παροχή των όσο το δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών προς τους Δήμους 
Μέλη του και κατ’ επέκταση στους πολίτες στα πλαίσια που προσδιορίζει ο νόμος και με ενέργειες που θα 
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας του. 
Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση στο πλαίσιο της δραστηριότητας του φορέα, προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι εγκαίρως αναλαμβάνονται ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες του φορέα και βέβαια το περιβάλλον και την δημόσια υγεία. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος  
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στο φορέα αρνητικά 
οικονομικά αποτελέσματα εξαιτίας αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.  
Για τον φορέα, όσον αφορά την είσπραξη της ετήσιας εισφοράς από τους Δήμους μέλη για την παροχή της υπηρεσίας 
διαχείρισης των απορριμμάτων τους, εφαρμογή έχει το αρ. 17 παρ. 2β του ν4071/2012 και του αρ. 239 παρ.2 του 
ν.4555/2018, σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της οφειλής των Δήμων πέραν του ενός 
μήνα, τα ποσά μπορούν να εισπραχθούν απευθείας  από το φορέα μέσω των ανταποδοτικών τελών που εισπράττουν 
οι Δήμοι από τη ΔΕΗ και αν δεν υπάρχουν χρήματα από ανταποδοτικά τότε μπορούν να εισπραχτούν απευθείας από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Επίσης ο φορέας για τις 
υπόλοιπες συναλλαγές του, έχει εφαρμόσει συγκεκριμένες διαδικασίες και συνάπτει παράλληλα σχετικές συμβάσεις, 
στους όρους των οποίων καθορίζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική ώστε να μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο που 
ενδέχεται να δημιουργηθεί εις βάρος του.  
 
Κίνδυνος αγοράς  
Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο να αλλάξουν οι τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές 
ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν την διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει ο 
φορέας.  
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς: 
   
i) Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Ο φορέας δραστηριοποιείται σε Εθνικό Επίπεδο και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που 
προέρχεται από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
 
ii) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων  
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματορροών ενός 
περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια αγοράς.  
 
Κίνδυνος Ρευστότητας  
Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται με την διατήρηση χρηματικών διαθεσίμων 
έναντι των τρεχουσών υποχρεώσεων του φορέα. Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου 
ρευστότητας ο φορέας ετοιμάζει προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση και προβαίνει στην λήψη αποφάσεων 
και σε κινήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη των απαιτήσεων του τόσο από τους Δήμους μέλη του όσο και από 
τους υπόλοιπους συναλλασσόμενούς του.     
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 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΑΕ ο οποίος συστάθηκε με 
τις διατάξεις των αρ. 13-17 του ν.4071/2012 και συνεχίζει να λειτουργεί με τα αρ. 225-247 του ν.4555/2018 στον 
οποίο φορέα σε συνέχεια της συγχώνευσης των έξι φορέων της Περιφέρειας (ΣΔΑΝΦ, ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας 
ΑΕ, ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, ΕΣΔΑΔΚΕ, Φορέας Διαχ. ΧΥΤΑ Βόρειας Εύβοιας, Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Ν. Ευρυτανίας)  βάσει 
της ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 3097/08-10-2015 όπως έχει τροποποιηθεί, θα πρέπει να συγχωνευθούν με 
βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των Δήμων μέρος των υφιστάμενων φορέων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης (01.01-31.12.2018), μέχρι την ημερομηνία υποβολής  της παρούσης εκθέσεως δεν 
συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να καταγραφούν στην παρούσα έκθεση. 
 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2018 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των 
οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τη 
χρηματοοικονομική θέση και τη δραστηριότητα του φορέα. 
 
 

26/07/2019 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» 
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και η έκθεση του Δ.Σ. που παρατίθενται 

στις παρακάτω σελίδες καθώς και οι σημειώσεις που τις συνοδεύουν εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 26/07/2019. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και οι σημειώσεις που τις 

συνοδεύουν υπογράφονται εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με το καταστατικό, 

από τον πρόεδρο του Δ.Σ., τον Γενικό Δ/ντή και τον Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

Θήβα:  26/07/2019 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                             ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

                                                                                                                          ΑΡ. ΑΔ. 91392, ΤΑΞΗ: Α’ 
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                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

                                                   Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

                                             
 31/12/2018 31/12/2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώματα πάγια   

Ακίνητα 181.701,27 183.461,04 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 293.967,97 634.173,76 

Λοιπός εξοπλισμός 81.767,66 103.590,08 

Σύνολο 557.436,90 921.224,88 

Άυλα πάγια στοιχεία   

Λοιπά άυλα 0,77 4.397,66 

Σύνολο                                     0,77                         4.397,66 

   

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα  
στοιχεία υπό κατασκευή 5.599.605,31 3.320.778,08 
   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 6.157.042,98 4.246.400,62 

   

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Χρηματοοικονομικά  στοιχεία και προκαταβολές   

Εμπορικές απαιτήσεις 3.658.516,32 2.086.718,01 

Λοιπές απαιτήσεις                   1.477.891,90 2.192.402,35 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.919.733,92 3.144.883,40 

Σύνολο 8.056.142,14 7.424.003,76 

Σύνολο κυκλοφορούντων 8.056.142,14 7.424.003,76 

   

Σύνολο Ενεργητικού 14.213.185,12 11.670.404,38 
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

31 Δεκεμβρίου 
2018 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

Κεφάλαιο   

Κεφάλαιο οφειλόμενο 11,00 176.053,00 

Κεφάλαιο Κατατεθημένο 277.744,00 101.702,00 

Σύνολο 277.755,00 277.755,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   

Αποτελέσματα εις νέο 50,59 0,00 

Σύνολο 50,59                            0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης 277.805,59 277.755,00 

   

Προβλέψεις   

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 25.000,00 25.000,00 

Λοιπές προβλέψεις 3.019.203,76 2.769.203,76 

Σύνολο 3.044.203,76 2.794.203,76 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Εμπορικές υποχρεώσεις 816.490,27 279.886,18 

Λοιποί φόροι και τέλη 8.686,29 12.644,39 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 12.591,85 12.648,53 

Λοιπές Υποχρεώσεις  146.961,72 1.564.061,70 

Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού 7.669.976,94 6.104.430,91 

Λοιπές υποχρεώσεις - - 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 2.236.468,70 624.773,91 

Σύνολο Υποχρεώσεων 10.891.175,77 8.598.445,62 
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 
Υποχρεώσεων 14.213.185,12 11.670.404,38 
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ  (Κ Α Τ Α  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α) 
 

 Από 01 Ιανουαρίου έως     Από 01 Ιανουαρίου έως 

 31 Δεκεμβρίου 2018 31 Δεκεμβρίου 2017 

Κύκλος εργασιών                       6.934.423,98 6.457.540,70 

Κόστος πωλήσεων (5.406.951,51) (5.208.203,30) 

Μικτά Αποτελέσματα Περιόδου 1.527.472,47 1.249.337,40 

Άλλα έσοδα 463.320,25 461.245,59 

  1.990.792,72 1.710.582,99 

Έξοδα διοίκησης (1.983.522,71) (1.609.911,16) 

Άλλα έξοδα  (5.513,13) (98.729,11) 
Αποτελέσματα περιόδου προ φόρων και 
τόκων 1.756,88 1.942,72 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 50,59 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι (1.756,88) (1.942,72) 

Αποτελέσματα προ φόρων 50,59 0,00 

Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00 
Αποτελέσματα περιόδου μετά από 
φόρους  50,59 0,00 

   



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 

 

6 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με τον φορέα  
 
Ο φορέας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ» με διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» συστάθηκε στις 30/04/2015.  
Ο φορέας μετατράπηκε από τη νομική μορφή του Συνδέσμου σε Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ του αρ. 265 ν.3463/2006 
δυνάμει του αρ.16 παρ.6 του ν.4071/12 ενώ σε συνέχεια της σύστασής της ως Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ 
(ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 1369/30-04-2015), συγχωνεύθηκαν στις 08/10/2015 στον φορέα, έξι Φορείς της 
Περιφέρειας (ΣΔΑΝΦ, ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ, ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, ΕΣΔΑΔΚΕ, Φορέας Διαχ. ΧΥΤΑ Βόρειας Εύβοιας, 
Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Ν. Ευρυτανίας) σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 3097/08-10-2015. 
Σύμφωνα με το αρ. 16 παρ.3 του ν.4071/12 ο φορέας από την έκδοση της πράξης συγχώνευσης (08.10.2015) έγινε 
καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευμένων φορέων και υπεισέρχεται 
αυτοδικαίως  σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων αυτών στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
συμβάσεις έργων.  
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της η διάρκεια ζωής της είναι μέχρι την 28η Μαρτίου 2045 -30 έτη. Ο φορέας επίσης 
εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ο 
φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 134032417000 και δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα με έδρα επί της οδού Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, στην Θήβα. 
 
Σκοπός του φορέα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση 
των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, 
επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής της αρμοδιότητας, σύμφωνα και με τα 
Κ.Υ.Α. 2527/2009 (ΦΕΚ 83/τ.Β’) και τα αρ.225-247 του ν.4555/2018. 
  
Ο αριθμός μόνιμου προσωπικού του φορέα την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 5 άτομα, που απασχολούνται με 
συμβάσεις αορίστου χρόνου. Στο φορέα απασχολούνταν επίσης στο τέλος της χρήσης 2018 επιπλέον 222 άτομα μέσω 
τρίτων, τα οποία εντάσσονται και παρέχουν υπηρεσίες στο φορέα με βάση όσα προσδιορίζονται στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Υπηρεσιών (ΕΚΥ) του φορέα. Σημειώνεται ότι ως φορέας του Δημόσιου τομέα (αποφ. 7/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) 
που ασκεί αυτοδιοικητική αρμοδιότητα λειτουργεί χάριν δημοσίου συμφέροντος και είναι μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα βάσει του αρ. 225 παρ. 2 του ν.4555/2018στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά οι ΟΤΑ (αρ.236 παρ. 4 
του ν.4555/2018), εμπίπτει στους φορείς του αρ.1 ν.3812/09 ως επιχείρηση των ΟΤΑ και υπάγεται στις γενικές 
διατάξεις απαγόρευσης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.  
 
Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα του 

φορέα.  

 

2. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι    
 
Η ορθή σύνταξη των χρηματοοικονομικών 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.   

Σε όλα τα ανωτέρω έχουν ληφθεί υπόψη και το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο που υπάγεται ως Φορέας Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ιδιαίτερα αυτό που αφορά την τιμολογιακή πολιτική του (αρ 5 ΚΥΑ 2527/2009 αρ.9 
ν.3854/10 καθώς και όσων προβλέπονται στο αρ. 225-237 του ν.4555/2018). Σημειώνεται ότι βάση του αρ. 225 παρ. 
2 του ν.4555/2018 οι ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτου νομικής θεωρούνται φορείς κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
λειτουργεί που λειτουργούν χάριν δημοσίου συμφέροντος.  
 
3.  Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Ο φορέας 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 
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α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε 

δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων 

υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια 

εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο 

βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής. Ο φορέας  δεν επιβαρύνει  το κόστος των 

ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής  με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος 

που αναλογούν σε αυτό. 

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 12 έτη. 

Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη. 

Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έτη. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία 

του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του φορέα 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 ποσοστού Χ%, 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) Διαγραφή 

Με την ολοκλήρωση της χρήσης του 2018 ο φορέας προχώρησε στην φυσική απογραφή παγίου εξοπλισμού 

προκειμένου να γίνει η σχετική διασταύρωση με το μητρώο παγίων που τηρεί ο φορέας. Σημειώνεται ότι σε εφαρμογή 

του αρ. 16 παρ. 6 του ν.4071/2012 και με τη συγχώνευση των φορέων που έγινε στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 

μεταφέρθηκαν στο μητρώο πάγια των συγχωνευμένων φορέων με βάση την έκθεση αποτίμησης των ορκωτών 

λογιστών. Με βάση αυτές τις εξελίξεις ο φορέας όφειλε να διαπιστώσει την φυσική απογραφή των παγίων αυτών που 

είχαν εγγραφεί στο μητρώο παγίων. Με βάση την φυσική απογραφή των παγίων και την σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

διαπιστώθηκε ότι κάποια πάγια στοιχεία θα έπρεπε να διαγραφούν από το μητρώο παγίων που τηρείτε τόσο λόγω της 
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φυσικής απαξίωσής τους όσο και ότι δεν βρέθηκαν τα οποία να σημειωθεί είχαν πλήρως αποσβεστεί. Αυτό επέφερε 

την σχετική τροποποίηση στην αξία κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του φορέα στην τρέχουσα χρήση.      

Επίσης τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν ο φορέας δεν αναμένει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους ή επίσης όταν έχουν αποσβεστεί παραχωρούνται 

άνευ’ ποσού στους Δήμους μέλη του ή σε άλλους φορείς του Δημοσίου (π.χ. σχολεία) για υποστήριξη του έργου τους. 

 

3.1.2. Άυλα  πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, 

εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς 

και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη 

κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε 

δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των 

σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες 

κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών 

προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός 

της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής, υπόκεινται 

όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 
3.1.3. 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 μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα 

εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το 

μεγαλύτερο από: 

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με 

τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 

 

9 

 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως θετικά αποτελέσμτα 

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 

Ως φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βάση το αρ. 225 παρ. 2 του ν.4555/2018 το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο 

στην λειτουργία και την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει για τις υπηρεσίες των Δήμων μελών δεν προκύπτει 

κάποιο όφελος του φορέα και κατ’ επέκταση και αναλογία φόρου.  Ο φόρος που προσδιορίστηκε για την τρέχουσα 

χρήση εφαρμόζεται αποκλειστικά στους τόκους καταθέσεων τους οποίους εισέπραξε ο φορέας στην τρέχουσα χρήση.  

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και 

φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, δεν προκύπτει λόγος αποτύπωσης της 

αναβαλλόμενης φορολογίας.   

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 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή 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.  
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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 αποτελέσματα 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. 

Για τις λοιπές προβλέψεις που σχηματίζει ο φορέας συμπεριλαμβάνονται και προβλέψεις αποκατάστασης και 

μεταφροντίδας των έργων διαχείρισης αποβλήτων (ΧΥΤΑ) σύμφωνα και με όσα προσδιορίζονται στο αρ. 5 της ΚΥΑ 

2527/2009 και το αρ. 237 ν.4555/2018. 

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' αναλογία των 

αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων 

καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα 

3.1.10. Έσοδα και έξοδα 

Ο φορέας καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. Ειδικότερα τα έσοδα-πόροι όπως 

αυτά αναφέρονται αναλυτικά για τον φορέα από το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο υπαγωγής της (αρ. 6 ΚΥΑ2527/2009).  

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. 

3.1.12. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται εντός της περιόδου που καθίστανται δουλευμένα. 

Για τις περιπτώσεις ορισμού της ετήσιας εισφοράς των ΟΤΑ υπάρχει πρόβλεψη στο αρ. 9 του ν.3854/2010 και τα αρ. 

237-239 του ν.4555/2018 για την τιμολόγηση και είσπραξη της παρεχόμενης υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαημέρου 

κάθε ημερολογιακού τριμήνου δηλαδή εντός περιόδου που δεν καθίσταται δουλευμένη. Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας 

εφαρμόζει την τιμολογιακή πολιτική που ορίζεται με βάση τα αρ. 5 και 6 της ΚΥΑ2527/2009 και τα αρ. 225-247 του 

ν.4555/2018 αναγνωρίζει παράλληλα  τα έσοδά του με βάση το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί. 

Η εισροή των οικονομικών μεγεθών στο φορέα καθίσταται υποχρεωτική για τους Δήμους μέλη του με βάση την 

νομοθεσία. Η εισπραξιμότητα των οικονομικών αυτών ωφελημάτων προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία (αρ. 9 

ν.3854/2010 και αρ.17 παρ.2β του ν.4071/2012, αρ. 239 παρ. 3 ν.4555/2018). Ο φορέας παρέχει παράλληλα με τις 

υπηρεσίες του στους Δήμους μέλη του και υπηρεσίες σε τρίτους συναλλασσόμενους με ιστορικό επιτυχούς είσπραξης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία με νέους πελάτες είναι η εξασφάλιση εύλογης βεβαιότητας ότι ο 

αντισυμβαλλόμενος θα καταβάλει το τίμημα. Για την συνεργασία αυτή με τρίτους συμβαλλομένους (εκτός Δήμοι) 

συνάπτεται σχετική σύμβαση με σαφής όρους και προϋποθέσεις για την έγκαιρη καταβολή των οφειλομένων των 
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συμβαλλομένων προς το φορέα. Οι τρίτοι συμβαλλόμενοι του φορέα υπάγονται σε διαρκή αξιολόγηση με βάση το 

ιστορικό πληρωμών αλλά και άλλων παραγόντων και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους συμβατικούς όρους της 

συνεργασίας ο φορέας προχωράει άμεσα στην διακοπή της υπηρεσία και στην διεκδίκηση των οφειλομένων μέσω της 

δικαστικής προσφυγής.  

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 του φορέα. 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. 

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. 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.  

Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο φορέας παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να 

εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και 

αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

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

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

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

 
    *Στο υπόλοιπο 31/12/2018 έχει συμπεριληφθεί και η διαγραφή παγίων λόγω της φυσικής απογραφής που 

πραγματοποιήθηκε (Απόφ. 165/2019 Δ.Σ.). 

 

 

Πίνακας μεταβολών 
ενσώματων πάγιων 
στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα Κτίρια 

Μηχανολογι
κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα και 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

 
Αξία Κτήσεως            

Υπόλοιπο 01.01.2017 139.754,40 63.767,12 997.987,41 4.521.960,42 5.723.469,35 

Προσθήκες περιόδου  0,00 0,00 0,00 103.134,00 103.134,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 139.754,40 63.767,12 997.987,41 4.625.094,42 5.826.603,35 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομειώσεις      

Υπόλοιπο 01.01.2017 0,00 17.668,80 788.805,62 3.577.546,59 4.384.021,01 

Αποσβέσεις περιόδου (από 
01/1/2017 έως 31/12/2017) 0,00 2.391,68 78.351,65 440.614,13    521.357,46 

Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00 20.060,48 867.157,27 4.018.160,72 4.905.378,47 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
31.12.2017 139.754,40 

 
43.706,64 130.830,14 606.933,70 921.224,88 

Αξία Κτήσεως      

Υπόλοιπο 01.01.2018 139.754,40 63.767,12 997.987,41 4.625.094,42 5.826.603,35 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 (10.802,87) (52.672,97) (63.475,84) 

Υπόλοιπο 31.12.2018 139.754,40 63.767,12 987.184,54 4.572.421,45 5.763.127,51 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομειώσεις      

Υπόλοιπο 01.01.2018 0,00 20.060,48 867.157,27 4.018.160,72 4.905.378,47 

Αποσβέσεις περιόδου (από 
01/1/2018 έως 31/12/2018) 0,00 1.759,77 58.600,66 239.951,71    300.312,14 

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 21.820,25 925.757,93 4.258.112,43 5.205.690,61 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
31.12.2018 139.754,40 41.946,87 61.426,61 314.309,02 557.436,90 
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6.2. Ακίνητα υπό εκτέλεση 

Πίνακας μεταβολών 

προκαταβολών και 

μη 

κυκλοφορούντων 

στοιχείων υπό 

κατασκευή 

Ενσώματα Πάγια 

Επέκταση 

και 

Αναβαθμ. 

ΧΥΤΑ 

Θήβας 

Μελέτες 

Ωρίμανσης 

& 

Κατασκευής

ΜΕΑ Θήβας 

Τεχνικός 

Σύμβουλος 

ΜΕΑ 

Θήβας 

Κατασκευή 

ΜΕΑ 

Φωκίδας 

Τεχνικός 

Σύμβουλος 

ΜΕΑ 

Φωκίδας 

ΧΥΤΑ Θήβας 

(Οικόπεδο) 

Σύνολο 

Μεταβολές 1.1. έως 

31.12.2017 

   

  

  

Υπόλοιπο 1.1.2017 

693.597,83 263.376,20 29.226,60 802.735,96 0,00 229.999,21 2.018.935,80 

Προσθήκες περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 

0,00 0,00 19.484,4 1.247.807,7 34.550,18 0,00 1.301.842,28 

Υπόλοιπο 

31.12.2018 

693.597,83 263.376,20 48.711,00 2.050.543,66 34.550,18 229.999,21 3.320.778,08 

Μεταβολές 1.1. έως 

31.12.2018 

   

  

  

Υπόλοιπο 1.1.2018 

693.597,83 263.376,20 48.711,00 2.050.543,66 34.550,18 229.999,21 3.320.778,08 

Προσθήκες περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 

0,00 558.706,40 38.968,80 1.637.120,03 44.032,00 0,00 2.278.827,23 

Υπόλοιπο 

31.12.2018 

693.597,83 822.082,60 87.679,80 3.687.663,69 78.582,18 229.999,21 5.599.605,31 

 

Αφορά τα στοιχεία των έργων υπό εκτέλεση του φορέα αξίας 5.599.605,31 ευρώ. Συγκεκριμένα αφορούν το έργο 

επέκτασης και αναβάθμισης ΧΥΤΑ Θήβας ποσού 693.597,83 €, τις Μελέτες Ωρίμανσης & Κατασκευής ΜΕΑ Ν. 

Βοιωτίας ποσού 822.082,60€, τον Τεχνικό Σύμβουλο για το έργο ΜΕΑ Ν. Βοιωτίας 87.679,80 €, την κατασκευή της  

ΜΕΑ Φωκίδας 3.687.663,69 €, τον τεχνικό σύμβουλο για το έργο ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Φωκίδας 78.582,18 €  και τα πάγια 

του έργου ΧΥΤΑ Θήβας (οικόπεδα) ποσού 229.999,21€. Όλα τα ανωτέρω υπό εκτέλεση έργα είναι κατά βάση 

χρηματοδοτούμενα από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης στα πλαίσια υλοποίησης των 

χρηματοδοτούμενων έργων (προγράμματος ΕΣΠΑ) του φορέα είχε δοθεί σε προηγούμενη χρήση προκαταβολή 

εκτέλεσης των ανωτέρω έργων των οποίων η  αναπόσβεστη αξία για την χρήση 2018 ανέρχεται σε 318.264,56 € 

για το έργο ΜΕΑ –ΧΥΤΥ Ν. Φωκίδας και σε 722.944,33 € για το έργο κατασκευής ΜΕΑ 2ης  Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας στις 

ανάδοχες εταιρείες. 

 

6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Αφορά την αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.2018 των λογισμικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ο φορέας 
(προσθήκες περιόδου: 2.515,00 ευρώ, αποσβέσεις περιόδου 6911,89 ευρώ,  υπολειμματική αξία: 0,77 ευρώ).  

 
 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 

 

14 

 

 
 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά των υποχρεώσεων των Δήμων μελών προς το φορέα σύμφωνα με τις σχετικές 

αποφάσεις του Δ.Σ. ορισμού της ετήσιας εισφοράς στους Δήμους μέλη-μετόχους, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

διαχείρισης απορριμμάτων που έχει ως αρμόδιος φορέας, καθώς και των υποστηρικτών υπηρεσιών συλλογής και 

μεταφοράς των στερεών αποβλήτων των Δήμων μελών σε εφαρμογή του αρ. 1 της ΚΥΑ 2527/2009 και του 

άρθρου 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007.   

Σημειώνεται ότι για τις απαιτήσεις που προκύπτουν από εισφορές των Δήμων Μελών στο φορέα ισχύουν οι 

διατάξεις του αρ. 5 της ΚΥΑ 2527/2009 και το αρ.9 του ν.3854/2010 και των αρ. 237-239 το ν.4555/2018.  

7.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Υπάρχουν απαιτήσεις στη χρήση ποσού 367.055,39€ που αφορούν α) οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο ποσού 

11,00€ για το Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού, β) καταβληθέντες φόρους και ΦΠΑ προς συμψηφισμό ή επιστροφή ποσού 

367.044,39€.  

Οι δοσμένες εγγυήσεις σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ενοίκια κτλ ανέρχονται σε 63.223,95 ευρώ. 

Υπάρχουν έσοδα επόμενων χρήσεων από αποθεματικά καυσίμων στο τέλος της χρήσης ποσού 6.403,67€. 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
 

31 Δεκεμβρίου 
2018 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

Απαιτήσεις από Δήμους-ΝΠΔΔ 
 

3.658.516,32 1.882.390,14 

Απαιτήσεις λοιπών πελατών εσωτερικού    367.055,39 204.327,87 

ΣΥΝΟΛΟ  4.025.571,71 2.086.718,01 

 

 
31 Δεκεμβρίου 2018 31 Δεκεμβρίου 2017 

Οφειλόμενο κεφάλαιο 
 

11,00 176.053,00 

Πιστωτικό ΦΠΑ – λοιπές απαιτ. από δημόσιο προς απόδοση ή συμψηφισμό 
367.044,39 

 126.151,41 

Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις    0,00 18.587,77 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (δοσμένες εγγυήσεις) 63.223,95 77.097,77 

Αποκατάσταση 7 ανενεργών ΧΑΔΑ Δ. Θήβας και Τανάγρας 0.00 3.393,76 

Προπληρωμένα έξοδα 6.403,67 418.908,44 

Προκαταβολές συγχρηματοδοτούμενων έργων 1.041.208,89 1.372.210,20 

ΣΥΝΟΛΟ  1.477.891,90 2.192.402,35 
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Επίσης στα πλαίσια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων (προγράμματος ΕΣΠΑ) του φορέα είχε δοθεί σε 

προηγούμενη χρήση προκαταβολή εκτέλεσης των ανωτέρω έργων των οποίων η  αναπόσβεστη αξία για την χρήση 

2018 ποσού 1.041.208,89 το οποίο αφορά 318.264,56 € για το έργο ΜΕΑ –ΧΥΤΥ Ν. Φωκίδας και σε 722.944,33 € 

για το έργο κατασκευής ΜΕΑ 2ης  Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας στις ανάδοχες εταιρείες. 

 

7.4 Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα    

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμιακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως και οι 
καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Σημειώνεται ότι στα διαθέσιμα έχουν αποτυπωθεί όλα τα στοιχεία 
διαθεσίμων που εμφανίζονται στις εκθέσεις αποτίμησης των έξι συγχωνευμένων ΦοΔΣΑ σύμφωνα με το αρ. 16 
του ν.4071/12.  

 

8. Κεφάλαιο 

Το κεφάλαιο συμμετοχής του φορέα είναι 277.755,00 ευρώ. Το οφειλόμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε 11,00 ευρώ 

ενώ το καταβλημένο σε 277.744,00 ευρώ. Μετά την προσφυγή του φορέα στην ολομέλεια του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και την μείζονος σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι τελεσίδικες και ομόφωνες αποφάσεις των 

δύο δικαστηρίων που εκδόθηκαν στις αρχές του 2017 έκλεισαν οριστικά το θέμα της νομιμότητας του φορέα και 

ξεμπλόκαραν πρακτικά του Δήμους μετόχους του φορέα για να προχωρήσουν την διαδικασία καταβολής του 

κεφαλαίου συμμετοχής τους. Το κεφάλαιο κατατέθηκε από τους Δήμους μέλη και πιστοποιήθηκε από τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες κλείνοντας αυτή την εκκρεμότητα που είχε δημιουργηθεί.  

9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους, δεν προσδιορίστηκαν με αναλογιστική μελέτη αλλά με βάση τα 

οριζόμενα από την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία και αφορούν το προσωπικό αορίστου χρόνου το οποίο 

μεταφέρθηκε στην φορέα από τους συγχωνευμένους φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 & 17 ν.4071/12.  

 

 

 

 

 

 

9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Σύμφωνα με το αρ. 5 της ΚΥΑ 2527/2009 και το αρ. 237 του ν.4555/2018 ο φορέας υποχρεούται να παρακρατάει 

αποθεματικά αποκατάστασης και μεταφροντίδας των έργων ΧΥΤΑ ώστε να γίνεται πρόβλεψη παρακράτησης σε 

 

 
31 Δεκεμβρίου 

2018 
31 Δεκεμβρίου 

2017 

Ταμείο   
 

         728,70       8.385,42 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  2.919.005,22 3.136.497,98 

ΣΥΝΟΛΟ  2.919.733,92 3.144.883,40 

 

 
31 Δεκεμβρίου 2018 

31 Δεκεμβρίου 2017 

Υπόλοιπο Έναρξης Χρήσεως  
 

25.000,00 0,00 

Πρόβλεψη Χρήσεως (προσωπικού) 0,00 25.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  25.000,00 25.000,00 
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ετήσια βάση των αναγκαίων πόρων για να μπορεί να προχωρήσει η αποκατάσταση και μεταφροντίδα του ΧΥΤΑ σε 

όφελος του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών. Οι προβλέψεις αυτές για την αποκατάσταση και 

μεταφροντίδα ΧΥΤΑ οι οποίες έχουν υπολογιστεί στον προϋπολογισμό και για έχουν ληφθεί υπόψη για τον 

καθορισμό της ετήσιας εισφοράς των Δήμων μελών για την διαχείριση των απορριμμάτων τους σε κάθε ΧΥΤΑ.  

Συγκεκριμένα οι προβλέψεις αποκατάστασης και μεταφροντίδας για το 2018 ήταν 250.000 ευρώ για το ΧΥΤΑ 

Χαλκίδας.   

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις αυτές μέχρι τις 31-12-2018 αναλύονται ως ακολούθως σύμφωνα με τα έργα που 

διαχειρίζεται ο φορέας: 

 

 

 

 

 

 

 10. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
10.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.2 Λοιποί φόροι τέλη 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

31 Δεκεμβρίου 
2018 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

Πρόβλεψη αποκατάσταση & μεταφροντίδας ΧΥΤΑ Θήβας  
 

946.656,25 946.656,25 

Πρόβλεψη αποκατάσταση & μεταφροντίδας ΧΥΤΑ Χαλκίδας  2.032.547,51 1.782.547,51 

Πρόβλεψη αποκατάσταση & μεταφροντίδας ΧΥΤΑ Ιστιαίας 40.000,00 40.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  3.019.203,76 2.769.203,76 

 

 
31 Δεκεμβρίου 

2018 
31 Δεκεμβρίου 

2017 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές εσωτερικού  
 

816.490,27 279.886,18 

ΣΥΝΟΛΟ  816.490,27 279.886,18 

 

 
31 Δεκεμβρίου 

2018 
31 Δεκεμβρίου 

2017 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών   5.724,38 8.922,36 

Φόρος Αμοιβών Τρίτων     829,95 1.808,89 
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10.3 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  

Οι υποχρεώσεις προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Λοιπές Υποχρεώσεις  

-Οι υποχρεώσεις προς Δήμους Μέλη αναλύονται στο παρακάτω πίνακα  

Επίσης προβλέπεται επιστροφή του κεφαλαίου στους Δήμους που συμμετείχαν στους δύο συγχωνευμένους ΦοΔΣΑ 

με τη μορφή της ΑΕ των ΟΤΑ (ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ και ΦΟΔΣΑ Κεντ. Φθιώτιδας ΑΕ). Έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις 

επιστροφής από το Δ.Σ. του φορέα όμως προκύπτουν θέματα προς διευκρίνιση-διερεύνηση της ανάλωσης όλου 

του αρχικού κεφαλαίου του ΦΟΔΣΑ Κεντ. Φθιώτιδας ΑΕ.  Για την επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΟΔΑΘ 

ΑΕ έχει αποδοθεί στους Δήμους Θηβαίων, Ορχομενού, Τανάγρας και Αλιάρτου η επιστροφή του κεφαλαίου 

πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους 2018.  

Πραγματοποιήθηκε από το φορέα μέσα στην χρήση του 2017 κατάθεση ποσού των 971.159,87 ευρώ στο Δήμο 

Λαμίας τα οποία αφορά την εκ’ παραδρομής κατάθεση του ποσού αυτού από τους Δήμους Μακρακώμης, Στυλίδας 

και Μώλου -Αγ. Κωνσταντίνου στο λογαριασμό όψεως της ATTICABANK που διατηρούσε ο συγχωνευμένος ΦοΔΣΑ 

Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ αντί να κατατεθούν στο Δήμο Λαμιέων ο οποίος διαχειριζόταν το ΧΥΤΑ Λαμίας πριν 

αναλάβει ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ ως καθολικός διάδοχος. Σημειώνεται ότι στην έκθεση αποτίμησης του 

ορκωτού ελεγκτή της περιουσιακής κατάστασης του συγχωνευμένου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ είχε 

αποτυπωθεί η σχετική υποχρέωση επιστροφής του ποσού της κατάθεσης κεφαλαίου το οποίο αναλώθηκε από την 

Λοιποί Φόροι  2.131,96 1.913,14 

ΣΥΝΟΛΟ  8.686,29 12.644,39 

 

 
31 Δεκεμβρίου 

2018 
31 Δεκεμβρίου 

2017 

ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 12.105,67 12.043,32 

Λοιπά ταμεία      486,18     605,21 

ΣΥΝΟΛΟ  12.591,85 12.648,53 

 

 
31 Δεκεμβρίου 

2018 
31 Δεκεμβρίου 

2017 

Αποκατάσταση 7 ανενεργών ΧΑΔΑ Δ. Θηβαίων και Τανάγρας   0,00 1.151.626,42 

Επιστροφή κεφαλαίου συμμετοχής Δήμων σε συγχωνευμένους 
φορείς (ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ)  

 
0,00 90.000,00 

Επιστροφή κεφαλαίου συμμετοχής Δήμων σε συγχωνευμένους 
φορείς (ΦοΔΣΑ Κεντ. Φθιώτιδας ΑΕ) 

150.000,00 
150.000,00 

Απόδοση καταβαλλόμενων εισφορών Δήμων στον Δήμο Λαμίας  0,00 971.159,87 

ΣΥΝΟΛΟ  150.000,00 2.362.786,29 
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διοίκηση του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

και χωρίς την διαδικασία ενημέρωσης των ελεγκτικών αρχών. Στα πλαίσια αυτά ο φορέας ως καθολικός διάδοχος 

του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ έλαβε τις σχετικές αποφάσεις και ενημέρωσε σχετικά τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς. 

 

10.5 Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού  

Οι επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού αναλύονται στο παρακάτω πίνακα  

 

Συμπεριλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία ενσώματων παγίων (ΧΥΤΑ, εξοπλισμός κτλ) που έχουν παραληφθεί είτε 

από το φορέα ως καθολικός διάδοχος των συγχωνευμένων 6 φορέων (αρ.16 ν.4071/12) είτε απευθείας ο φορέας, 

τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω προγραμμάτων από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ, ΘΗΣΑΙΑΣ κτλ). 

 

10.6 Έσοδα επόμενων χρήσεων   

Στην παρούσα χρήση ο φορέας βασιζόμενος στο ειδικό καθεστώς της οικονομικής λειτουργίας του που έχει ως 

ΦοΔΣΑ και το οποίο προσδιορίζεται στο αρ. 5 και 6 της ΚΥΑ 2527/2009, το αρ.9 του ν.3854/2010 τα αρ. 237-239 

του ν.4555/2019 αλλά και στο καταστατικό του, καθορίσει τις ετήσιες εισφορές των Δήμων μελών στην 

προηγούμενη χρήση ώστε να προβλέψει και να προγραμματίσει τα έξοδά του στην τρέχουσα χρήση για την 

διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων. Σημειώνεται ότι με το αρ. 225 του ν.4555/2018 με το οποίο οι ΦΟΔΣΑ 

θεωρούνται φορείς κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαλλάσσονται από τη φορολογία 

εισοδήματος. Για το προσδιορισμό από το ΔΣ του φορέα της ετήσιας εισφοράς των Δήμων λαμβάνεται υπόψη το 

ετήσιο κόστος διαχείρισης του φορέα. Όλα αυτά αποτυπώνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ώστε να 

προγραμματιστούν έγκαιρα οι δαπάνες για να εισπραχτούν οι εισφορές για την ομαλή λειτουργία των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων. Σημειώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ και το νόμο ότι επιχορηγήσεις και 

έσοδα από προγράμματα και ενισχύσεις συλλογικών συστημάτων συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της 

εισφοράς. Επίσης προβλέπεται στη ΚΥΑ ότι το κόστος διαχείρισης επαναπροσδιορίζεται με τη χρήση 

απολογιστικών στοιχείων και οι αποκλείσεις συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης 

 

 
31 Δεκεμβρίου 

2018 
31 Δεκεμβρίου 

2017 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (ΔΕΠΟΔΑΘ) 0,88 0,88 

ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ (ΔΕΠΟΔΑΘ) 159.504,00 183.759,15 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (ΔΕΠΟΔΑΘ) 236.972,48 428.026,48 

ΕΠΙΧΟΡ. -ΕΠΙΔΟΤ. ΕΠΕΚΤ. & ΑΝΑΒΑΘ. ΧΥΤΑ ΘΗΒΑ(ΔΕΠΟΔΑΘ) 691.526,14 691.526,14 

ΕΠΙΧΟΡ. -ΕΠΙΔΟΤ. Μ.Ε.Α. 2ης Δ.Ε. Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΔΕΠΟΔΑΘ) 443.898,03 443.898,03 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΔΑΝΦ) 22.438,61 22.438,61 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΑ ΧΥΤΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΣΔΑΝΦ) 4.045.109,03 2.687.304,03 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΣΔΑΝΦ) 436.851,05 436.851,05 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β. ΕΥΒΟΙΑ (ΣΥΝΔ. Β. ΕΥΒΟΙΑΣ) 74.159,34 184.854,34 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΣΔΑΔΚΕ) 235.124,99 235.124,99 

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ (ΔΕΠΟΔΑΘ) 0,03 2.059,44 

ΕΠΙΧΟΡ-ΕΠΙΔΟΤ ΜΕΑ 2ης ΔΕ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ (ΥΠΟΕΡ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

1.268.629,05 770.000,00 

ΕΠΙΧ-ΕΠΙΔ ΜΕΑ 2ης ΔΕ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ (ΥΠΟΕΡ 2 ΤΕΧΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

55.763,31 18.587,77 

ΣΥΝΟΛΟ  7.669.976,94 6.104.430,91 
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του επόμενου από τον υπολογισμό έτους. Για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας σε σχέση με την 

τιμολογιακή πολιτική που υποχρεούται να εφαρμόζει ο φορέας, οι αποκλίσεις που προέκυψαν από τα 

απολογιστικά στοιχεία της χρήσης μεταφέρονται σε μεταβατικούς λογαριασμούς ώστε να μεταφερθούν στην 

επόμενη χρήση ως απαίτηση ή υποχρέωση στους Δήμους. Η απαίτηση ή υποχρέωση που θα μεταφερθεί θα 

επαναπροσδιορίσει και το κόστος διαχείρισης και ως εκ’ τούτου την ετήσια εισφορά των Δήμων προκειμένου οι 

υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας στους Δήμους μέλη-μετόχους να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.   

Πιο συγκεκριμένα στο προϋπολογισμό του 2018 του φορέα, ο οποίος συντάχθηκε το 2017, καθορίστηκε το 

ετήσιο κόστος διαχείρισης του φορέα και η ετήσια εισφορά των Δήμων για το 2018. Με βάση αυτό το πλαίσιο 

προγραμμάτισε ο φορέας τις δαπάνες για την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισης και εισέπραξε με βάση 

όσα αναφέρονται στο αρ.9 του ν.3854/2010 και το αρ. 237 του ν.4555/2018 τις απαιτούμενες εισφορές των 

Δήμων. Με το κλείσιμο της χρήσης του 2018 προέκυψαν τα απολογιστικά στοιχεία του κόστους διαχείρισης. Από 

τα προϋπολογιστικά στοιχεία του ετήσιου κόστους διαχείρισης (από όπου προσδιορίστηκε και η ετήσια εισφορά 

των Δήμων για το 2018) σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους όπως αποτυπώνονται στις 31/12/2018 

προκύπτουν οι αποκλίσεις του ετήσιου κόστους. Αυτή η απόκλιση του ετήσιου κόστους θα επαναπροσδιορίσει και 

την εισφορά των Δήμων για το 2019.  

Με βάση τα ανωτέρω προβλεπόμενα στη νομοθεσία ο φορέας την απόκλιση του ετήσιου κόστους διαχείρισης την 

μετέφερε στο συγκεκριμένο μεταβατικό λογαριασμό για να μεταφερθούν στην επόμενη χρήση και να 

επαναπροσδιοριστεί το ετήσιο κόστος και η συνδεόμενη με αυτή ετήσια εισφορά των Δήμων προκειμένου να 

εφαρμόζεται και η αρχή της ανταποδοτικότητας για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης απορριμμάτων την 

οποία αρμοδιότητα έχει από το νόμο μόνο ο φορέας μας για όλη την περιοχή ευθύνης του. Την υποχρέωση 

διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων μελών τη έχει μόνο ο φορέας μας ενώ ταυτόχρονα οι Δήμοι είναι 

υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους στο φορέα μας προς διαχείριση.  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η απόκλιση του ετήσιου κόστους διαχείρισης ανέρχεται συνολικά για το φορέα 

μέχρι τις 31.12.2018 σε 2.236.468,70 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το λογιστικό ποσό που μεταφέρθηκε στο 

λογαριασμό «έσοδα επόμενης χρήσης» στις οικονομικές καταστάσεις του φορέα κατά το κλείσιμο της τέταρτης 

χρήσης ανήλθε σε 2.236.468,70 ευρώ με βάση τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του φορέα για την συγκεκριμένη 

περίοδο.  

11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Το κόστος του προσωπικού του φορέα το οποίο μεταφέρθηκε από τους συγχωνευμένους ΦοΔΣΑ στο φορέα που 
είναι καθολικός διάδοχος (αρ. 16 ν.4071/12) ανήλθε για την τέταρτη χρήση σε 211.547,99 ευρώ για μικτές 
αποδοχές ενώ το ποσό των εργοδοτικών εισφορών και επιβαρύνσεων ανέρχεται σε 50.536,86 ευρώ. 

 

12.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

 

 

 

13. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 
στον ισολογισμό 
 

α) Εγγυήσεις  

Ο φορέας έχει λάβει εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ύψους 143.523,40 ευρώ και καλής εκτέλεσης ποσού 

439.506,53 ευρώ από διάφορους τρίτους (αναδόχους), από την κατασκευή έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

που εκτελεί ο φορέας στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών του δημοσίου στο οποίο υπάγεται.  
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β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις.  


