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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2019 (ισολογισμός,
αποτελέσματα χρήσεως, διάθεση αποτελεσμάτων, προσάρτημα, απολογισμός).
Στην Καλαμαριά και στα γραφεία του Συνδέσμου (Γεννηματά 21), σήμερα στις 21-92020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνεδρίασε (δια περιφοράςμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ, μετά
από την 1865/15-9-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συνδέσμου κου
Ζαβέρκου Αντώνη που επιδόθηκε σε καθένα μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου
67 του Δ.Κ.Κ ( Ν. 3852/2010 ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.
4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαβέρκος Αντώνιος
Ματσαρίδης Στυλιανός
Πενόπουλος Ιωάννης
Γκιζάρης Στέργιος
Κυρατζής Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ, κος Ζαβέρκος Αντώνης ,κήρυξε την έναρξη της
συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος
Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εισηγούμενος το 1ο θέμα που αφορά στην
<< Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2019
(ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, διάθεση αποτελεσμάτων, προσάρτημα,
απολογισμός)
>>, έθεσε υπόψη του, την με αριθμ πρωτ 1864/15-9-2020 εισήγηση , που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 236 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006)
ορίζονται τα εξής:
“Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον Ο.Ε.Υ, τον προϋπολογισμό, το
οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, την διαχείριση τα δάνεια και την
περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα (Ν.Π.Δ.Δ.))
Με τις παρ.1, 2, και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),
ορίζονται τα εξής:
1.Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια
μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού
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έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με
το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,
ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που
ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα
προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον
απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων
και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με την έκθεσή της στο
δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση.
Ο απολογισμός ,μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003
(ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν
(1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η
προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε
βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα
διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση
του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από
αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας»
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις
διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών,
απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμου,
καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμου πρέπει να
γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία
εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες
περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που δεν
εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που
έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα.
Επειδή ο ΣΥ.Π.&Π.Α.Ζ.Α.Θ εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ πρωτ. 217
απόφαση Προέδρου ανατέθηκε στην tgs (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε ο έλεγχος
των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2019 με υπεύθυνο ορκωτό ελεγκτή τον
Ερκέκογλου Ελευθέριο, ΑΜ ΣΟΕΛ 39731.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης
του Συνδέσμου για το οικον. έτος 2019 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και
έκθεσης ελέγχου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθ. 25 απόφασή της σύμφωνα με την οποία κατάρτισε τον
απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Συνδέσμου της χρήσης 2019,
υπέβαλλε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό του οικονομικού έτους
2019, προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση όπως
εμφανίζονται στα συνημμένα κείμενα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως
εξής:
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)

ΤΟΥ «ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ.»
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από
την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης
δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό
να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται
η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της
παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των
κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο
ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις
αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη
συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της
προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα
αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης
χρήσεως.
Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές
σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της
προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγιναν ανακατατάξεις.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση
των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού
διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι
μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της
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νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές
αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις
επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του ΣΥ.Π &
Π.Α.Ζ.Α.Θ.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
(1α) Σχετικά με τα κονδύλια των παγίων στοιχείων της 31.12.2019 σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Η αξία κτήσεως των λογαριασμών (Β.4) Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3.814,45, (Γ-ΙΙ-1) «Γήπεδα Οικόπεδα» € 188.088,00 , (Γ-ΙΙ-4) «Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός» €
1.163,20, (Γ-ΙΙ-5) «Μεταφορικά μέσα» συνόλου € 28.112,00 και (Γ-ΙΙ-6) «Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισμός» συνόλου € 23.519,83 προσδιορίσθηκαν με βάση το σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3α) Συμμετοχές, δεν υπάρχουν.
(4) Χρεόγραφα (μετοχές), δεν υπάρχουν.
(5) Αποθέματα δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά
νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των
οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην
περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως
από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών
αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται
και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο
προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών
"διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας.
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται
στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν
συναλλαγματικές διαφορές.
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων,
και εξόδων εγκαταστάσεως για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού.
Παρατίθεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
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(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων
εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και
χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Παρατίθεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
Διαφορές από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου
ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών
διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1)
«έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (4) «λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως». Σε
περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το
γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας,
αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.
Οι αποσβέσεις δεν γίνονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις
συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας.
Ο ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. δεν συμμετέχει σε άλλες Επιχειρήσεις.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3β: Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας
επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία
αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.
Δεν υπάρχουν.
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων
στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους
μεταχείριση.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων
και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς),
συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων
Δεν υπάρχουν αποθέματα.
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. την 31.12.2019 ανέρχεται σε € 612.620,21 και αφορά τη
διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις στο σκέλος του παθητικού.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού
"λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.
Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. για τις οποίες
η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι
υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της
μορφής τους.
Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση
της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την
υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν
τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται
χωριστά.
Δεν υπάρχουν

8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.00 "
Έξοδα επόμενων χρήσεων" 36.01 " Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" 56.00 " Έσοδα επόμενων
χρήσεων" και 56.01 "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.

Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως
δουλευμένα

886,44
7.855,72
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Έξοδα επόμενων χρήσεων
Το κονδύλι παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την 31/12/2019 € 886,44. Το υπόλοιπό του
αφορά κυρίως τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα των οχημάτων του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ.
'Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
Το κονδύλι παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο κατά την 31/12/2019 € 7.855,72. Το υπόλοιπο του
αφορά



Έξοδα που απορρέουν από τη χρήση κινητής τηλεφωνίας συνολικής αξίας € 213,40.



Έξοδα για περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων των Δήμων-Μελών του ΣΥ.Π
& Π.Α.Ζ.Α.Θ. € 3.475,29.



Έξοδα για φιλοξενία αδέσποτων ζώων των ορίων ευθύνης των Δήμων-Μελών του
ΣΥΠΠΑΖΑΘ € 2.762,10.



Έξοδα για αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών € 62,34.



Έξοδα για αμοιβές προσωπικού δεδουλευμένα € 792,16.



Έξοδα ΔΕΗ, ύδρευση συνολικής αξίας € 550,43.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών
δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την
ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους
λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την
εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. Τυχόν υποχρεώσεις για
καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι
οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

1.315.185,44
1.315.185,44

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. οι οποίες
δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι
εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών
αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά.
Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
Υποθήκες-προσημειώσεις δεν υπάρχουν.
Εμπράγματες ασφάλειες δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
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(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη
χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους,
καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των
παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των
πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και
οφείλονται κατά την ημερομηνία του κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του
ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και
οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε
εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι
αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές
επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. 25.
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας
ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της
χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. όταν αυτό
δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- Μόνιμο προσωπικό
1
- Αορίστου χρόνου
0
- Ειδικών θέσεων
1
- Έκτακτοι υπάλληλοι
(ορισμένου χρόνου, πρακτική ΤΕΙ)
0
Σύνολο άτομα
2

2

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

1.162,66
16.320,00
4.096,26
21.578,72

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των
αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση
από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε
προηγούμενη χρήση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα
και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα
προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν
επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ.
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

€0

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
€ 363,93
Το ποσό αφορά προσαυξήσεις εισφορών προς ασφαλιστικά ταμεία μετά από έλεγχο που
διενεργήθηκε στον ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ.

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα
καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να
παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και
των αποτελεσμάτων του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ., όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Δεν υπάρχουν
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Καλαμαριά, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 152726

ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΓΚΙΖΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 184081

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0020526
Α.Δ.Τ. ΑΒ 165237
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Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε
 Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
 το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7
 το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
 την υπ’ αριθμ. 25 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την υποβολή του
απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2019 και
τη σχετική έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής
 την υπ’ αριθμ. 217 απόφαση του Προέδρου ορισμού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.
 τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού
έτους 2019.
 την εισήγηση του προέδρου
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, της διάθεσης
των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος του έτους 2019, όπως εμφανίζονται συνημμένα
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07
άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο
άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)

ΤΟΥ «ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ.»
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από
την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης
δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό
να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται
η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της
παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των
κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο
ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις
αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη
συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της
προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα
αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης
χρήσεως.
Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές
σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της
προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγιναν ανακατατάξεις.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση
των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού
διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι
μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές
αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις
επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του ΣΥ.Π &
Π.Α.Ζ.Α.Θ.
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(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
(1α) Σχετικά με τα κονδύλια των παγίων στοιχείων της 31.12.2019 σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Η αξία κτήσεως των λογαριασμών (Β.4) Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3.814,45, (Γ-ΙΙ-1) «Γήπεδα Οικόπεδα» € 188.088,00 , (Γ-ΙΙ-4) «Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός» €
1.163,20, (Γ-ΙΙ-5) «Μεταφορικά μέσα» συνόλου € 28.112,00 και (Γ-ΙΙ-6) «Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισμός» συνόλου € 23.519,83 προσδιορίσθηκαν με βάση το σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3α) Συμμετοχές, δεν υπάρχουν.
(4) Χρεόγραφα (μετοχές), δεν υπάρχουν.
(5) Αποθέματα δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά
νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των
οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην
περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως
από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών
αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται
και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο
προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών
"διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας.
(γ) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται
στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν
συναλλαγματικές διαφορές.
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων,
και εξόδων εγκαταστάσεως για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού.
Παρατίθεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων
εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και
χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσεως.

15

ΑΔΑ: ΩΗ0ΜΟΡΘΓ-ΞΒΝ

Παρατίθεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
Διαφορές από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου
ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών
διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1)
«έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (4) «λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως». Σε
περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το
γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας,
αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.
Οι αποσβέσεις δεν γίνονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις
συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας.
Ο ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. δεν συμμετέχει σε άλλες Επιχειρήσεις.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3β: Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας
επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία
αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.
Δεν υπάρχουν.
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων
στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους
μεταχείριση.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων
και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς),
συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων
Δεν υπάρχουν αποθέματα.
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. την 31.12.2019 ανέρχεται σε € 612.620,21 και αφορά τη
διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις στο σκέλος του παθητικού.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού
"λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.
Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. για τις οποίες
η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι
υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της
μορφής τους.
Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση
της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την
υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν
τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται
χωριστά.
Δεν υπάρχουν

8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.00 "
Έξοδα επόμενων χρήσεων" 36.01 " Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" 56.00 " Έσοδα επόμενων
χρήσεων" και 56.01 "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.

Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως
δουλευμένα

886,44
7.855,72

Έξοδα επόμενων χρήσεων
Το κονδύλι παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την 31/12/2019 € 886,44. Το υπόλοιπό του
αφορά κυρίως τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα των οχημάτων του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ.
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'Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
Το κονδύλι παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο κατά την 31/12/2019 € 7.855,72. Το υπόλοιπο του
αφορά



Έξοδα που απορρέουν από τη χρήση κινητής τηλεφωνίας συνολικής αξίας € 213,40.



Έξοδα για περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων των Δήμων-Μελών του ΣΥ.Π
& Π.Α.Ζ.Α.Θ. € 3.475,29.



Έξοδα για φιλοξενία αδέσποτων ζώων των ορίων ευθύνης των Δήμων-Μελών του
ΣΥΠΠΑΖΑΘ € 2.762,10.



Έξοδα για αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών € 62,34.



Έξοδα για αμοιβές προσωπικού δεδουλευμένα € 792,16.



Έξοδα ΔΕΗ, ύδρευση συνολικής αξίας € 550,43.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών
δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την
ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους
λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την
εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. Τυχόν υποχρεώσεις για
καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι
οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

1.315.185,44
1.315.185,44

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. οι οποίες
δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι
εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών
αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά.
Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
Υποθήκες-προσημειώσεις δεν υπάρχουν.
Εμπράγματες ασφάλειες δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη
χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους,
καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των
παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
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Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των
πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και
οφείλονται κατά την ημερομηνία του κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του
ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και
οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε
εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι
αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές
επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. 25.
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας
ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της
χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ. όταν αυτό
δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- Μόνιμο προσωπικό
1
- Αορίστου χρόνου
0
- Ειδικών θέσεων
1
- Έκτακτοι υπάλληλοι
(ορισμένου χρόνου, πρακτική ΤΕΙ)
0
Σύνολο άτομα
2

2

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

1.162,66
16.320,00
4.096,26
21.578,72

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των
αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση
από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε
προηγούμενη χρήση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα
και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα
προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν
επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ.
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Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

€0

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
€ 363,93
Το ποσό αφορά προσαυξήσεις εισφορών προς ασφαλιστικά ταμεία μετά από έλεγχο που
διενεργήθηκε στον ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ.

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα
καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να
παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και
των αποτελεσμάτων του ΣΥ.Π & Π.Α.Ζ.Α.Θ., όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Δεν υπάρχουν
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Καλαμαριά, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 152726

ΜΕΛΟΣ E.E

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΓΚΙΖΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 184081

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0020526
Α.Δ.Τ. ΑΒ 165237
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2020
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΥ.Π&Π.Α.Ζ.Α.Θ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

.
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