
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Μ.Β.Α.)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΘΕΜΑ:

'ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ '

Επιβλέπων: Ιωάννης Τ. Λαζαρίδης 

Εξεταστής: Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος

Συντάκτης: Ιωάννης Στ. Καγιούδης 

Χρηματοοικονομική εξειδίκευση 

Αρ. Μητρώου: Μ 25/02

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003



ΚλαδικόΛοπςπκο Σχέδιο Ο. Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3
1.1. Ιστορική αναδρομη 3
1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

2. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 7
2.1. ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7
2.2. Τα εςοδα των 0.Τ.Α. 8
2.2.1. Γενικά περί των εσόδων των Ο. Τ.Α. 8
2.2.2. Τακτικά Έσοδα 9
2.2.2.1. Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού 11
2.2.2.2. Τέλη Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης 11
2.2.23. Τέλος επί των εσόδων των καταστημάτων εστίασης 12
2.2.2.4. Τέλος Διαφήμισης 13
2.2.2.5. Τέλος Κοινοχρήστων χώρων 14
2.2.2. Θ. Δικαίωμα βοσκής 14
2.2.2.7. Τέλος Παρεπιδημούντων 15
2.2.2.8. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 15
2.2.2.9. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 15
2.2.2.10. Εισφορά σε χρήμα (του Ν. 1337/83 & 2508/97) 16
2.2.3. Έκτακτα έσοδα 16
2.2.4. Μια άλλη διάκριση των εσόδων 18

2.3. Τα έξοδα των Ο.Τ.Α. 20
2.4. Βεβαίωση εσόδων & Εκκαθάριση δαπανών 23

3. ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 27
3.1. Εισαγωγή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 27
3.2. Γιατί νεο σύστημα και οχι βελτίωση του υπαρχοντος 29
3.3. Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 30
3.4. Αναλυτική λογιστική 33
3.5. Λογιστική απεικόνιση 34
3.5.1. Πάγια στοιχεία 34
3.5.2. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 35
3.5.3. Απαιτήσεις-Λογαριασμοί προς απόδοση 37
3.5.4. Ιδιοκατασκευή παγίων-Αυτεπιστασία έργων 38
3.5.5. Διάθεση και Διανομή αποτελεσμάτων 38

3.6. Ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α. 39
3.6.1. Κοινωφελή έργα και κοινωνική πολιτική 39
3.6.2. Κρατικές Επιχορηγήσεις 41

4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 43

1



Κλαδικό Λοπςπκο Σχέδιο Ο. Τ.Α,

4.1. Το ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 43
4.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΩΝ 44
4.3. Σύγκριση Δήμων & Εταιριών μεςω αριθμοδεικτων 52
4.3.1.1. Δείκτες Ρευστότητας 54
4.3.1.2. Δείκτες Χρημ/κής Μόχλευσης & Περ. Διάρθρωσης 58
4.3.1.3. Δείκτες δραστηριότητας 63
4.3.1.4. Δείκτες οικονομικής απόδοσης 67

4.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 72
5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 74
ΠΗΓΕΣ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ ΦΙΑ 75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 77

2



Κλαδικό Λοπςπκο Σχέδιο Ο. Τ.Α.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Ιστορική α ναδρομή

Το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να διαχειρισθεί τα οικονομικά 
του έχει διαμορφώσει διάφορα νομικά πλαίσια τα οποία και είναι 
δεσμευτικά ως προς την τήρησή τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν 
να λειτουργούν βάσει των σχετικών διατάξεων και φέρουν ευθύνη σε 
περίπτωση απόκλισης. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο του Κράτους, φορέας ο οποίος στελεχώνεται με δικαστικούς 
λειτουργούς και αφορά κυρίως τη νομιμότητα και την τήρηση των 
προβλεπόμενων διαδικασιών ενώ δύναται να καταλήξουν και σε 
καταλογισμό ευθυνών τόσο στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους όσο και 
στους αιρετούς άρχοντες που έχουν την ευθύνη διοίκησης του 
οργανισμού.

Ο τρόπος παρακολούθησης είναι ενιαίος για όλους τους φορείς του 
δημοσίου και εφαρμόζεται με την τήρηση ειδικών βιβλίων και 
προκαθορισμένων εγγραφών σε αυτά. Είναι ένα σύστημα λογιστικής το 
οποίο θα μπορούσε να παρομοιασθεί με αυτό των Βιβλίων Εσόδων και 
Εξόδων του ιδιωτικού τομέα δηλαδή το απλογραφικό λογιστικό σύστημα. 
Ωστόσο χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες που κύριο σκοπό έχουν 
τους πολλούς και διαδοχικούς ελέγχους των κινήσεων από διαφορετικά 
άτομα.

Το Δημόσιο Λογιστικό, όπως ονομάζεται, λειτουργεί ως ένα 
διαχειριστικό σύστημα το οποίο καλύπτει απλώς τα τυπικά της 
νομοθεσίας. Οι αρμοδιότητες ωστόσο των οργανισμών μέρα με τη μέρα 
γίνονται μεγαλύτερες, τα δεδομένα αλλάζουν και η αναγκαιότητα για 
οικονομική πληροφόρηση αποτέλεσε πολλές φορές αντικείμενο 
προβληματισμού των αρμοδίων. Έτσι, κατά καιρούς έχουν γίνει 
προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοσθούν από τους 
διάφορους φορείς του δημοσίου επιστημονικά μοντέλα καταγραφής και 
παρακολούθησης των οικονομικών τους δεδομένων.
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Ιστορικά, η πρώτη προσπάθεια εντοπίζεται το 1933 οπότε και 
εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 27/2-2/3/1933, Φ.Ε.Κ. 57/Α'/1933) 
"περί της λογιστικής λειτουργίας των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως 
και του τρόπου της συντάξεως του ισολογισμού αυτών". Το εν λόγω Π.Δ. 
καθορίζει με λεπτομέρεια τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και τη θεώρηση 
τους καθώς και τα παραστατικά με τα οποία διενεργούνται οι εισπράξεις, 
οι πληρωμές και οι συμψηφιστικές πράξεις των οργανισμών αυτών. 
Καθιερώνει την τήρηση ημερήσιου ισοζυγίου ταμείου και αναλυτικού 
καθολικού και προσδιορίζει ειδικούς συντελεστές απόσβεσης για τα πάγια 
τους. Τέλος, κάνει αναφορά στη διάρκεια της διαχειριστικής και της 
λογιστικής χρήσης ενώ ορίζει ακόμη και τη γλώσσα στην οποία πρέπει να 
τηρούνται τα βιβλία (ελληνική) και το νόμισμα (δραχμή) που θα 
χρησιμοποιούν.

Έκτοτε, και δεδομένης της εισαγωγής του Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου στην Ελλάδα (Π.Δ. 1123/80) και της υποχρεωτικής εφαρμογής 
του με το άρθρο 47 του Ν. 1041/1980, έχουν γίνει προσπάθειες να 
χρησιμοποιηθεί το κεκτημένο και η εμπειρία του ιδιωτικού τομέα όσον 
αφορά την αποτελεσματική διαχείριση και την ορθή απεικόνιση της 
περιουσίας των οργανισμών του Δημοσίου. Με το άρθρο 49 παρ. 2 του 
ανωτέρω νόμου (και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 
1819/1988) προβλέπεται πως με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, ύστερα από γνώμη του Εθνικού 
Συμβουλίου Λογιστικής, υπάρχει η δυνατότητα να ισχύσουν Κλαδικά 
Λογιστικά Σχέδια. Τα εν λόγω Λογιστικά Σχέδια καλύπτουν τις ειδικές 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες των οικονομικών μονάδων που θέλουν ( ή 
επιβάλλεται) να λειτουργήσουν βάσει του Διπλογραφικού Λογιστικού 
Συστήματος το οποίο και αναγνωρίζεται διεθνώς ως το πιο άρτιο, 
αξιόπιστο και επιστημονικό εργαλείο παρακολούθησης της οικονομικής 
θέσης, της περιουσίας και της λειτουργίας ενός οικονομικού φορέα.

Έτσι το 1984 με την έκδοση του Π.Δ. 148/18-4-1984 οι εταιρίες 
του κλάδου των ασφαλειών απέκτησαν το δικό τους Λογιστικό Σχέδιο το 
οποίο βεβαίως ανταποκρινόταν καλύτερα από το Ε.Γ.Σ.Λ. στις ανάγκες και
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τις ιδιαιτερότητες τους. Ακολούθως, το ίδιο έγινε αργότερα για τις 
Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Π.Α.Ε.), όπου με την Υπουργική 
Απόφαση 18964/1-7-1988 καθιερώθηκε ειδικός Λογιστικός Οδηγός για τη 
λογιστική τους παρακολούθηση ενώ με το Π.Δ. 384/31-12-1992 
απέκτησε το δικό του Κ.Λ.Σ. και ο τραπεζικός κλάδος.

Το 1997 έγινε το πρώτο ουσιαστικό βήμα και για το Δημόσιο Τομέα. 
Με την έκδοση του Π.Δ. 80/8-5-1997 διαμορφώθηκε ειδικό Κ.Λ.Σ. και 
υποχρεώθηκαν σε εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος οι φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης της χώρας ενώ με το Π.Δ. 205/15-7-1998 την ίδια 
υποχρέωση ανέλαβαν και τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.). Όπως προαναφέρθηκε, τήρηση διπλογραφικού είχε επιβληθεί 
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από το 1933 αλλά δεν είχε 
εφαρμοσθεί. Αξιοπρόσεκτο γεγονός είναι πως η ύπαρξή του αγνοήθηκε 
παντελώς και από τους αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς κατά τη 
σύνταξη του μεταγενέστερου Π.Δ. 80/97 αφού ούτε θεωρείται πως το 
αντικαθιστά ούτε υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό.

Βάσει του Π.Δ. 205/98 και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 1999 εκδόθηκε το Π.Δ. 
315/99 υποχρεώνοντας (από την 1-1-2000) σε τήρηση διπλογραφικού 
τους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας με πληθυσμό πάνω από 5.000 
κατοίκους ή πάνω από 500 εκατ. δραχμές ετήσια έσοδα.

Τον Μάιο του 2003 τέλος, υπήρξε αντίστοιχο Π.Δ., το 146/21-5- 
2003, για τα Νοσοκομεία της χώρας τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει 
να οργανώσουν ταμειακές υπηρεσίες και να περάσουν στην εποχή του 
διπλογραφικού. Σημειώνεται πως και για τα Νοσοκομειακά ιδρύματα είχε 
προηγηθεί μια προσπάθεια στις αρχές της δεκαετίας του '50 (με σχετικό 
Βασιλικό τότε Διάταγμα), προσπάθεια που επίσης είχε αποβεί άκαρπη.

1.2. Σκοπός της εργασίας

Με την παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μια παρουσίαση 
της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. και της
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δυνατότητας για μέτρηση της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης, που η 
συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να παράσχει. Η προσπάθεια αυτή 
φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα σφαιρικά λαμβάνοντας υπόψη τόσο 
το θεωρητικό του σκέλος όσο και το πρακτικό.

Το θεωρητικό περιλαμβάνει τη συνοπτική περιγραφή της 
οικονομικής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και των ιδιαιτεροτήτων που αυτή 
εμπεριέχει λόγω της αποστολής των εν λόγω οργανισμών και λόγω του 
νομοθετικού πλαισίου που την διέπει. Επιπρόσθετα γίνεται περιγραφή και 
σύγκριση των δύο συστημάτων λογιστικής παρακολούθησης και κρίνεται 
η αναγκαιότητα της μετάβασης από το ένα στο άλλο, βάσει της 
πληρότητας και της εγκυρότητας που το καθένα προσφέρει στην 
απεικόνιση των οικονομικών δεδομένων.

Το πρακτικό σκέλος περιλαμβάνει τη σύγκριση οικονομικών 
καταστάσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ιδιωτικών Εταιριών 
λαμβάνοντας ως υπόθεση εργασίας πως οι Ο.Τ.Α. ανήκουν στον κλάδο 
των οργανισμών που έχουν ως αντικείμενό την Παροχή Υπηρεσιών. Η 
σύγκριση αυτή γίνεται βάσει χρηματοοικονομικών δεικτών και αποσκοπεί 
στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη ρευστότητα, την 
περιουσιακή διάρθρωση, την οικονομική απόδοση και τη δραστηριότητα 
των Ο.Τ.Α. σε σχέση με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Προηγείται 
μια πρώτη σύγκριση, βάσει των εν λόγω δεικτών, ανάμεσα σε τέσσερις 
Ο.Τ.Α. που εφαρμόζουν το διπλογραφικό από το έτος 2001.
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2. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

2.1. Αρχές δημοσίου λογιστικού & προϋπολογισμός

Οι οικονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης λειτουργούν με βάση τις δημοσιολογιστικές διατάξεις 
χρησιμοποιώντας το απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το λογιστικό αυτό 
σύστημα στηρίζεται στη σύνταξη ενός προϋπολογισμού (όπου γίνεται 
αναφορά στις προβλεπόμενες οικονομικές συναλλαγές του Δήμου κατά 
την επόμενη χρονική περίοδο) και την αντίστοιχη σύνταξη ενός 
απολογισμού (όπου καταγράφονται οι πραγματοποιηθείσες ταμειακές 
οικονομικές πράξεις κατά την αυτή περίοδο).

Από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του 
Βασιλικού Διατάγματος περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των 
Δήμων & Κοινοτήτων (Β.Δ. 17-5/15-6-59) συνάγεται ότι για τους Ο.Τ.Α., 
ο προϋπολογισμός έχει την έννοια της απόφασης του Δημοτικού (ή 
Κοινοτικού) Συμβουλίου, με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα 
έξοδα του οργανισμού για ένα οικονομικό έτος. Είναι δηλαδή η 
οικονομική κατάσταση που συντάσσεται στο τέλος του έτους και εκτιμά 
κατά προσέγγιση (βάσει στοιχείων από τα προηγούμενα έτη) τα έσοδα και 
τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν από τον οργανισμό μέσα στο 
επόμενο έτος. Η λειτουργία του για μεν τα έσοδα είναι απλώς 
προσδιοριστικι), για τα έξοδα όμως είναι και νομιμοποιητική, αφού 
καμία δαπάνη δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς να προβλέπεται σε αυτόν.

Στο Δημόσιο Λογιστικό οι έννοιες του εσόδου και του εξόδου, 
ταυτίζονται με τις έννοιες των εισπράξεων και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται κατά το οικονομικό έτος από τον οργανισμό, γεγονός 
που μας φέρνει στο νου την pro-forma κατάσταση ταμειακών ροών 
που συντάσσεται από τις εταιρίες προκειμένου να διευκολυνθεί ο 
ταμειακός τους προγραμματισμός.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως στο Δημόσιο Λογιστικό 
αγνοείται παντελώς η έννοια του δεδουλευμένου εσόδου ή εξόδου.
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Αυτό δικαιολογεί και την κριτική που ασκείται από πολλούς στο εν λόγω 
λογιστικό σύστημα, για ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα ως προς το 
σκέλος της πληροφόρησης περί του συνόλου των οικονομικών στοιχείων 
του Δήμου, της παρακολούθησης και της άσκησης διοίκησης επί των 
δραστηριοτήτων του, αφού απλά αποτελεί ένα σύστημα ταμειακής 
διαχείρισης. Σύστημα όμως άκρως απαραίτητο αφού λειτουργεί 
ευεργετικά τόσο στους τομείς του σχεδιασμού και του προγραμματισμού 
όσο και στη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη 
διαχείριση του δημοσίου πλούτου, στοιχεία για τα οποία εκτενέστερη 
αναφορά γίνεται παρακάτω.

2.2. Τα έσοδα των Ο.Τ.Α.

2.2.1. Γενικά πεοΐ των εσόδων των Ο.Τ.Α.

Από το Σύνταγμα προβλέπεται πως «...το κράτος λαμβάνει το 
νομοθετικά, κανονιστικό και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για 
την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι 
αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη 
διασφάλιση της διαφάνειας κατά την διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος 
ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ 
αυτών και εισπράττονται από το κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
από κεντρικό ή περιφερειακά όργανα του κρότους προς την τοπική 
αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. 
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών 
εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες προκειμένου να λειτουργήσουν και να 
παράσχουν τις διάφορες υπηρεσίες τους σαφώς και χρειάζονται 
οικονομικούς πόρους. Οι πόροι αυτοί, σύμφωνα με το Δ.Κ.Κ., 
διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
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α) τα τακτικά και 
β) τα έκτακτα έσοδα
Τα τακτικά, είναι έσοδα των οποίων το ύψος είναι σχετικά εψικτό 

να προβλεψθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ενώ τα έκτακτα 
είναι έσοδα τα οποία αφορούν ειδικές περιπτώσεις και κατά συνέπεια είναι 
αδύνατο να είναι εκ των προτέρων γνωστά. Ας δούμε συνοπτικά τις οι εν 
λόγω κατηγορίες εσόδων.

2.2.2. Τακτικό Έσοδα

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων των Ο.Τ.Α. προέρχεται από το 
κράτος και πιο συγκεκριμένα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(Κ.Α.Π.) των Δήμων και Κοινοτήτων οι οποίοι προβλέφθηκαν από το 
άρθρο 25 του Ν. 1828/89 (Φ.Ε.Κ. 2Α/1989). Η φιλοσοφία της ρύθμισης 
αυτής ήταν η οικονομική ενίσχυση των Ο.Τ.Α. να πραγματοποιείται με 
ένα σύστημα πόρων που επιβάλλονται και εισπράττονται από την 
Κεντρική Διοίκηση (κεντρικοί) και στη συνέχεια να αποδίδονται στους 
Ο.Τ.Α., ταυτόχρονα όμως το ύψος τους να μην εξαρτάται από τη βούληση 
της Κεντρικής Διοίκησης αλλά από τη δυναμικότητά τους (αυτοτελείς). 
Για αυτό και η και η θέσπισή τους συνδυάσθηκε με την κατάργηση της 
τακτικής οικονομικής ενίσχυσης των Ο.Τ.Α. (άρθ. 28 του Ν 1828/89). Οι 
Κ.Α.Π. αποτέλεσαν ένα μεγάλο βήμα προς την οικονομική αυτοδυναμία 
των Ο.Τ.Α., στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα να δράσουν με 
πρόγραμμα αφού πλέον τους είναι εγκαίρως γνωστά τα έσοδα που 
μπορούν να διαχειριστούν.

Οι Κ.Α.Π. κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων υπέρ των Ο.Τ.Α. και προέρχονται από 
τις παρακάτω πηγές εσόδων:

/'. ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων καθαρών εισπράξεων από 
τον φόρο εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων 

//. ποσοστό 50% από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που 
εισπράττονται κάθε χρόνο
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///. φόρους που έχουν θεσπισθεί υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και δεν έχουν καταργηθεί (π.χ. το 3% από τις μεταβιβάσεις των 
ακινήτων που αποδίδεται στους Ο.Τ.Α., το 20% του φόρου των 
τραπεζικών καταθέσεων)

Στους Κ.Α.Π. επίσης ενσωματώθηκαν:
/. οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών μισθοδοσίας 
προσωπικού των Κ.Α.Π.Η., (άρθ. 68 του Ν 1416/84) και 

//'. οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων, (άρθ. 44 του Ν 1566/85)

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι μαζί με τις λοιπές κρατικές 
επιχορηγήσεις για τη λειτουργία των διαφόρων Νομικών Προσώπων των 
Ο.Τ.Α. (παιδικοί σταθμοί, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι κ.α.) 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι των τακτικών εσόδων των Ο.Τ.Α. τα 
οποία αποτελούνται επίσης (Δ.Κ.Κ. παρ. 1 του άρθρου 217):

/'. από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,
/'/'. από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
///. από εισοδήματα κινητής και ακίνητης περιουσίας, 
ΐν. από τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές 1

Οι πηγές αυτές ουσιαστικά δίνουν στους Ο.Τ.Α. τη δυνατότητα να 
αυτοχρηματοδοτούνται. Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των

Φόρος; Η αναγκαστική χρηματική παροχή που καταβάλλουν οι ιδιώτες στο κράτος, χωρίς ειδική αντιπαροχή, με σκοπό να καλυφθούν τα 
δημόσια βάρη. Ειδικότερα δημοτικός φόρος μπορεί να ονομασθεί η χρηματική εισφορά προς το Δήμο που καταβάλλεται αναγκαστικό και χωρίς 
ειδικό αντάλλαγμα, με σκοπό την κάλυψη των δημοτικών βαρών, ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα του κάθε υπόχρεου.
Τέλος: Η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίστστοι στη 
χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας. (Το ύψος του θα πρέπει να είναι κατά βάση ανάλογο του οφέλους που απολαμβάνει ο 
υπόχρεος).
Δικαίωμα: Έννοια ανάλογη με το τέλος με την διαφορά ότι μπορεί να εισπράττετοι ανεξαρτήτως της προηγούμενης χρήσης του κτήματος, του 
έργου ή της υπηρεσίας.
Εισφορά: Η χρηματική παροχή που καταβάλλεται στον Δήμο εν όψει συγκεκριμένης αντιπαροχής μεγαλύτερης αξίας.
Στη νομοθεσία που αφορά τους Δήμους οι παραπάνω όροι δεν χρησιμοποιούνται πάντα με την ορθή τους έννοια, (π.χ. το τέλος ακίνητης 
περιουσίας ενώ έχει άλα τα γνωρίσματα του φόρου χαρακτηρίζεται ως τέλος)
Τοπική φορολογία: Για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών οι Δήμοι και οι κοινότητες επιβάλλουν σε βάρος των δημοτών τους 
φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις, δεδομένου ότι δεν έχουν ίδια φορολογική εξουσία αλλά 
ενεργούν πάντοτε μέσα στα πλαίσια τυπικού νόμου, ο οποίος προσδιορίζει τους υπόχρεους, το αντικείμενο της φορολογίας τους συντελεστές και τις 
απαλλαγές. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων γίνεται από τους ίδιους τους Δήμους και κοινότητες, σε αντίθεση με τους 
Κεντρικούς Πόρους που εισπράττονται από το δημόσιο και αποδίδονται στους Ο.Τ.Α.
Επιβολή φόρων, τελών κ.λ.π.: Η καθιέρωση των φόρων και τελών υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται με τυπικό νόμο ο οποίος είτε 
επιβάλλει αυτά αυτοδικαίως υπέρ των Ο.Τ.Α. (δηλαδή χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) είτε δίνει την δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. με 
απόφαση του Δ.Σ. να επιβάλλουν τα τέλη αυτά. Στην τελευταία περίπτωση η επιβολή του συγκεκριμένου φόρου ή τέλους εναπόκειται στην 
διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα ανταποδοτικό τέλη επιβάλλονται πάντοτε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία 
ορίζεται και ο συντελεστής τους.
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χαρακτηριστικότερων και συνηθέστερων περιπτώσεων των παραπάνω 
πηγών τακτικών εσόδων.

2.2.2.1. Τέλη Καθαοιότηταο και Φωτισυού

Με την παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 τα τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό 
τέλος. Το τέλος επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου και αφορά την αντιμετώπιση δαπανών παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας, φωτισμού, αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη που προκύπτει από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες 
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Το τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του 
Δήμου ή της Κοινότητας ανεξάρτητα από το αν πράγματι κάνουν χρήση 
της σχετικής υπηρεσίας (π.χ. κλειστά διαμερίσματα). Το σκεπτικό είναι ότι 
ο Δήμος έχει έτοιμη την υποδομή και ότι το τέλος δεν αφορά μόνο την 
αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, αλλά και τον καθαρισμό και 
φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων. Σημειώνεται πάντως, ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο μπορεί να ορίζει μειωμένο συντελεστή για όσο διάστημα τα 
ακίνητα αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά.

Η Δ.Ε.Η. συνεισπράττει το τέλος μαζί με τους λογαριασμούς 
κατανάλωσης ρεύματος σε ίσες δόσεις με τον αριθμό των εκδιδόμενων 
μέσα στο έτος λογαριασμών και το αποδίδει στους δικαιούχους Δήμους.

2.2.2.2. Τέλη 'YSoeuanc. Άοδευσηα και Απονέτευσηε

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) 
ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες των Δήμων και των Κοινοτήτων ανήκουν 
μεταξύ άλλων η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υδρευτικών, 
αρδευτικών και αποχετευτικών συστημάτων καθώς και ο έλεγχος της 
τήρησης των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την 
αποχέτευση.
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Τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης (δικαίωμα σύνδεσης ή 
επανασύνδεσης με το δίκτυο, πάγιο τέλος ανεξαρτήτως κατανάλωσης, 
αξία καταναλωθέντος ύδατος κ.λ.π.) επιβάλλονται υποχρεωτικά, εκτός αν 
δεν προβλέπεται -στον προϋπολογισμό του Δήμου ή της Κοινότητας- 
δαπάνη για την εξυπηρέτηση της ύδρευσης σε προσωπικό ή έργα (άρθ. 
19 παρ. 2 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958).

Σε περίπτωση που οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται από 
Δημοτική ή Κοινοτική επιχείρηση του νόμου 1069/80, οι Δήμοι και 
Κοινότητες που συμμετέχουν στην επιχείρηση καθώς και οι σύνδεσμοι 
Ο.Τ.Α. δεν έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν τέλη και δικαιώματα (άρθρο 9 
παρ. 4 Ν 1069/80). Το δικαίωμα αυτό ανήκει στην ίδια την επιχείρηση η 
οποία και το ασκεί κατά τους ορισμούς των άρθρων 25 και 26 του Ν 
1069/80, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 6 του Ν. 2307/95.

Για τη χρήση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, οι Δήμοι και οι 
Δημοτικές επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν, αντί φορολογικών 
στοιχείων των άρθρων 12 και 13 του Κ.Β.Σ. (τιμολόγια κ.λ.π.), άλλα 
παραστατικά αξίας, όπως είναι οι λογαριασμοί (άρθρο 12 παρ. 16Β Π.Δ. 
186/92 Απόφ. Υπ. Οικον. 1084974/496/0015/1997, Φ.Ε.Κ. 859Β).

Η είσπραξη των τελών γίνεται από τους ίδιους τους Δήμους μέσω 
των εισπρακτόρων τους.

2.2.23. Τέλοε επί των εσόδων των καταστηυότων εστϊασηε

Από 1/1/1998 με το άρθρο 20 του Ν. 2539/97 σε όλους τους 
Δήμους και τις Κοινότητες, στην περιφέρεια των οποίων εφαρμόζεται το 
Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Αξίας των Ακινήτων, 
επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο τέλος υπέρ των Δήμων και 
Κοινοτήτων σε ποσοστό 2% επί των ακαθάριστων εσόδων των κάθε 
είδους και μορφής καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση 
φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και 
γλυκίσματα εφόσον κατά την άδεια λειτουργίας διαθέτουν πάγκους ή 
τραπεζοκαθίσματα, ζυθοπωλείων και μπαρ, κοντινών, κέντρων
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διασκέδασης και καταστημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων που 
λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, των SUPER MARKETS 
στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά και σε ποσοστό 5% στα 
ακαθάριστα έσοδα των νυκτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων 
καταστημάτων με ποτά και θέαμα.

Στους Δήμους και στις Κοινότητες στην περιοχή των οποίων δεν 
ισχύει το Αντικειμενικό Σύστημα Προσδιορισμού της Αξίας των Ακινήτων 
το τέλος (2% ή 5%) μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού 
ή Κοινοτικού συμβουλίου.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλεται και 
σε άλλες κατηγορίες καταστημάτων (τουριστικών ειδών, λαϊκής τέχνης, 
ενοικίασης σκαφών, αυτοκινήτων, ειδών σπορ κ.λ.π.)

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και εισπράττεται από τον 
επιτηδευματία ο οποίος στη συνέχεια το αποδίδει στον Δήμο ή την 
Κοινότητα. Οι υπαγόμενες στο τέλος επιχειρήσεις πρέπει να αποδίδουν το 
τέλος στο Δήμο ανεξάρτητα αν το εισέπραξαν από τους πελάτες.

Το τέλος υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
επιχειρήσεων δηλαδή επί της αξίας των πωλουμένων αγαθών ή της 
αμοιβής των παρεχομένων υπηρεσιών χωρίς να υπολογίζονται φόροι, 
τέλη και λοιπά δικαιώματα υπέρ δημοσίου ή τρίτων (Φ.Π.Α., τέλος 2% 
κ.λ.π.).

2.2.2.4. Τέλοσ Διαωήυισπσ

Θεσπίσθηκε με τα άρθρα 15-18 του Β.Δ. του 1958 για τους 
μεγάλους Δήμους και γενικεύθηκε και τροποποιήθηκε με τους νόμους 
1144/81,1491/84,1900/90 2130/93 (άρθρο 18) και Ν. 2880/2001 άρθρο 
9 παρ. 6.

Επιβάλλεται υπέρ των Ο.Τ.Α. για κάθε διαφήμιση που γίνεται με 
οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα 
διοικητικά τους όρια.
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Το τέλος διαφήμισης επιβάλλεται εκ του νόμου. Τούτο έχει ως 
συνέπεια, αφ' ενός μεν να μην απαιτείται ειδική απόφαση περί επιβολής 
του (παρά μόνο απόφαση για το ύψος των συντελεστών κ.λ.π.) και αφ' 
ετέρου η βεβαίωση και είσπραξή του να είναι υποχρεωτική για το Δήμο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει τους χώρους 
διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης.

2.2.2.5. TiAoc Κοινογοήστων νώοων

Ρυθμίσθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 το οποίο αντικατέστησε 
το άρθρο 13 του Β.Δ. του 1958. Ως κοινόχρηστοι χώροι νοούνται 
πεζοδρόμια, οδοί, πλατείες κ.λ.π. καθώς και το δάπεδο χώρων μεταξύ της 
θέσης των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των 
εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών που αποτελούν προεκτάσεις των 
πεζοδρομίων και έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση.

Οι κοινόχρηστοι χώροι των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της 
χρήσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (που 
αναρτάται στο Δημαρχείο και δημοσιεύεται σε μία ή δύο εφημερίδες για 
Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους.)

Κυριότερες περιπτώσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων είναι 
για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (όπου το τέλος καταβάλλεται για 
ολόκληρο το έτος), για την κατάληψη πεζοδρομίου ή οδού για 
οικοδομικές εργασίες (όπου το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες) και για 
την εγκατάσταση των ασκούντων υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.

Το τέλος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων καθορίζεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.2.2.6. Δικαΐωυα Bookhc

Οι βοσκήσιμοι τόποι, την κυριότητα, νομή ή χρήση των οποίων έχει 
ο Δήμος ή η Κοινότητα διατίθενται στους δημότες για τη βόσκηση των 
ζώων τους (άρθ. 5 παρ. 1 Β.Δ. 24-9/20-10-1958).
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Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει στους δημοτικούς ή κοινοτικούς 
βοσκήσιμους τόπους: α) δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα και δέκα (10) μικρά 
ζώα (πρόβατα, αίγες) και β) με την καταβολή ετήσιου δικαιώματος, τα 
ζώα που υπερβαίνουν τον ανωτέρω αριθμό (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 1080/80).

2.2.2.7. Τέλοε Παοεπιδπυούντων

Το τέλος υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μισθώματος κλίνης, 
δωματίου ή θέσης σε camping (δεν υπολογίζονται οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις για διατροφή, τηλέφωνα κ.λ.π.).

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και εισπράττεται από τον εκμισθωτή ο 
οποίος στη συνέχεια το αποδίδει στο Δήμο ή την Κοινότητα.

2.2.2.8. Τέλοε Ακΐνπτπε Πεοιουσΐαε

Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
ή Κοινοτικού Συμβουλίου και μπορεί να είναι από 0,025% μέχρι και 
0,035%. Σίγουρα πάντως να είναι ενιαίος για κάθε ημερολογιακό έτος.

Το τέλος βαρύνει για κάθε έτος τον κύριο, τον επικαρπωτή ή τον 
νομέα του ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους 
υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.

Για τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται, το Τ.Α.Π. εισπράττεται από 
τη Δ.Ε.Η. σε δόσεις ίσες με τον αριθμό των λογαριασμών κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδονται από αυτή και αποδίδεται στους 
δικαιούχους Δήμους. Όσον αφορά τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται, 
το Τ.Α.Π. εισπράττεται με μέριμνα του ίδιου του Δήμου.

2.2.2.9. Φόροε Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων επιβλήθηκε υπέρ των Δήμων 
και των Κοινοτήτων από 1/1/1981 με το νόμο 1080/80 (ΦΕΚ 246/Α) και 
αποτελεί -όπως και το τέλος ακίνητης περιουσίας- γνήσιο φόρο επί της 
περιουσίας (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. Ολ 72/1981), τα έσοδα του οποίου μπορούν να
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διατίθενται για την κάλυψη οποιοσδήποτε δαπάνης των Δήμων και 
περιλαμβάνονται στα τακτικά τους έσοδα. Η επιβολή του φόρου είναι 
δυνητική και όχι υποχρεωτική (Γνωμ. Δ/νσης Υπ. Εσωτ. 462/1986). Το 
ποσό του φόρου υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων της 
επιφάνειας του ηλεκτροδοτούμενου χώρου επί το συντελεστή του φόρου 
και ο συντελεστής καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου.

Ο φόρος συνεισπράττεται με το λογαριασμό κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. και τα εισπραττόμενα ποσά 
αποδίδονται ατούς δικαιούχους Δήμους μαζί με τα τέλη καθαριότητας.

Εάν ο υπόχρεος αρνηθεί την καταβολή του φόρου η Δ.Ε.Η. 
διακόπτει την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και δεν το επαναχορηγεί 
μέχρι να καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό.

2.2.2.10. Εισωοοό σε νοήυα (του Ν. 1337/83 & 2508/97)

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε περιοχές 
ένταξης και επέκτασης του σχεδίου πόλης, κατά το άρθρο 1 του νόμου 
1337/83, και διατηρούνται ή διαμορφώνονται με νέα ακίνητα, 
συμμετέχουν με καταβολή χρηματικής εισφοράς στην αντιμετώπιση της 
δαπάνης για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών 
έργων.

Η εισφορά καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που 
βρίσκονται σε περιοχές (ζώνες) πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες ή 
αδόμητες και εντάσσονται στο σχέδιο πόλης και είτε διατηρούν τα αρχικά 
τους ακίνητα είτε τους αποδίδονται άλλα ακίνητα στην ίδια ή άλλη 
περιοχή.

2.2.3. Έκτακτα έσοδα

Πέρα από όλες τις παραπάνω κατηγορίες εσόδων οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες 
τους και από τα διάφορα έκτακτα έσοδά τους. Τα έκτακτα έσοδα των
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Ο.Τ.Α. προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 217 του Δ.Κ.Κ. και είναι 
έσοδα τα οποία κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού είναι αδύνατο να 
προβλεφθούν. Οι πηγές από τις οποίες κυρίως προέρχονται είναι:

1. τα διάφορα δάνεια,
2. η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων,
3. οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι κληρονομιές και
4. κάθε άλλη πηγή

Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να συνομολογήσουν δάνεια με το κράτος, με 
αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
της Ελλάδας ή και του εξωτερικού και με κάθε είδους δημόσιους 
οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία 
έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό (αρθ. 11 παρ. 29Α του Ν 2503/97). Τα 
έσοδα των δανείων χρησιμοποιούνται για την πραγμάτωση αποκλειστικά 
σκοπών που ανήκουν στις αρμοδιότητές τους όπως εκτέλεση έργων ή 
προμηθειών, αγορά ή απαλλοτρίωση ακινήτων, αγορά μετοχών μιας 
ανώνυμης εταιρίας , χρηματοδότηση του αρχικού κεφαλαίου Δημοτικής ή 
Κοινοτικής επιχείρησης, εκπόνηση μελετών κ.λ.π.

Όσον αφορά την εκποίηση των ακινήτων τους οι Ο.Τ.Α. 
υπόκεινται στους περιορισμούς του αρθ. 248 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 
410/95) που επιτρέπει να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή μόνο εφόσον 
η πραγματοποίησή της θα επιφέρει προφανή ωφέλεια στον οργανισμό. Η 
προφανής ωφέλεια βεβαιώνεται με απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (52034/17-6- 
1969) προφανής ωφέλεια συνίσταται εφόσον το αντίτιμο του 
εκποιούμενου ακινήτου καλύπτει ορισμένες ειδικές ανάγκες του Δήμου ή 
της Κοινότητας όπως η εκτέλεση έργων ζωτικής σημασίας (π.χ. 
ύδρευσης, άρδευσης, οδοποιίας κ.τ.λ.). Η εκποίηση γίνεται υποχρεωτικά 
με δημοπρασία η οποία διεξάγεται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και 
βάσει των όρων που καταρτίζει η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό 
Συμβούλιο [αρθ. 248 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95)].
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Πολλές φορές οι Ο.Τ.Α. γίνονται αποδέκτες δωρεών, κληρονομιών 
και κληροδοτημάτων. Αν τα στοιχεία που αφορούν οι μεταβιβάσεις αυτές 
είναι πάγια, δηλαδή κινητά στοιχεία όπως τα μεταφορικά μέσα 
(ασθενοφόρα, απορριμματοφόρο οχήματα, κ.τ.λ.) και ακίνητα όπως οι 
εκτάσεις γης και τα κτίρια τότε αυξάνουν την περιουσία των Ο.Τ.Α. ενώ 
ταυτόχρονα εμφανίζονται και σε ιδιαίτερο σημείο των Ιδίων Κεφαλαίων 
τους. Αν όμως οι δωρεές αφορούν χρηματικά ποσά, επικαρπίες 
περιουσιακών στοιχείων και γενικά λοιπών ειδών εκτός παγίων, τότε αυτά 
δημιουργούν για τους Ο.Τ.Α. έσοδα τα οποία εντάσσονται στα έκτακτό 
τους έσοδα.

Τέλος, οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν κάποια έσοδα από διάφορες 
άλλες πηγές όπως από την είσπραξη των προστίμων για τις παραβάσεις 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), του αντίτιμου των δημοτικών 
παραβολών (αδειών λειτουργίας, αλλοδαπών, πλειστηριασμών), των 
εκάστοτε προσαυξήσεων, του αντιτίμου των τελών ελεγχόμενης 
στάθμευσης (π.χ. παρκόμετρα), των προστίμων που επιβάλει η Δημοτική 
Αστυνομία. Στα έσοδα αυτά κατατάσσονται και οι επιχορηγήσεις 
διαφόρων φορέων (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Περιφέρεια κ.λ.π.) προς τους Ο.Τ.Α. με αποκλειστικό σκοπό την 
πραγματοποίηση τεχνικών έργων, έργων υποδομής, προγραμμάτων 
μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης, προμηθειών τεχνολογικού 
εξοπλισμού.

2.2.4. Μια άλλη διάκριση των εσόδων

Τα έσοδα πέρα από το διαχωρισμό τους σε κατηγορίες με κριτήριο 
την πηγή προέλευσης (Κ.Α.Π., φόροι, τέλη, δάνεια, δωρεές, κ.λ.π.) 
διακρίνονται περαιτέρω με ένα επιπλέον κριτήριο, τη χρήση τους (Εγκ. 
Υπ. Εσωτ. 31727/1978 και 68587/1979).

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα διακρίνονται σε:
/. γενικά ή ανειδίκευτα,
/'/. ανταποδοτικά και
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Hi. ειδικευμένα

Τα γενικό ή ανειδίκευτα είναι έσοδα, τα οποία, λόγω μη 
υπάρξεως καμιάς δεσμεύσεως από το νόμο, μπορούν να διατίθενται για 
την πληρωμή κάθε νόμιμης δαπάνης.

Αντιθέτως, τα ανταποδοτικά είναι αυτά που χρησιμοποιούνται 
υποχρεωτικά για την κάλυψη των δαπανών που έχουν σχέση με τις 
υπηρεσίες για τη λειτουργία των οποίων επιβάλλονται και εισπράττονται. 
(τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, κ.λ.π.).

Και στην περίπτωση των ειδικευμένων εσόδων συναντούμε τον 
περιορισμό της υποχρεωτικής αποκλειστικής χρήσης των κονδυλίων 
αυτών στον προκαθορισμένο σκοπό για τον οποίο έχουν εισπραχθεί. Η 
κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου ή της Κοινότητας με τα κονδύλια 
αυτά είναι παράνομη.

Συναντάται μάλιστα πολλές φορές το παράδοξο να υπάρχουν 
ταυτόχρονα, επιτακτικές ανάγκες στους Ο.Τ.Α. και αδρανή χρηματικά 
ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς όμως να μπορεί να 
γίνει χρήση τους λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου χαρακτήρα του εσόδου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ειδικευμένου εσόδου η 
Σ.Α.Τ.Α. (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) η οποία είναι 
επιχορήγηση που διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση μελετών και 
την εκτέλεση έργων και όχι για άλλου είδους δαπάνες των Ο.Τ.Α. 
(Εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 13654/14-4-1998 και 33858/26-7-1995). Το ποσό 
της Σ.Α.Τ.Α. παρόλο που ενσωματώνεται στους Κ.Α.Π. εγγράφεται στα 
έκτακτα ειδικευμένα (Εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 5662/12-2-1998 και 2951/25-1- 
1999).

Μόνο εφόσον υπάρχει αδυναμία κάλυψης των υποχρεωτικών 
δαπανών και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου, μπορεί αποδεσμευτεί και να διατεθεί μέρος 
(μέχρι το ήμισυ) των ειδικευμένων εσόδων.

Από τα τακτικά έσοδα ειδικευμένα είναι τα ποσά που εισπράττονται 
από την εισφορά σε χρήμα (των Ν. 1337/83 και 2508/97) τα οποία
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διατίθενται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων στην 
περιοχή ένταξης και επέκτασης σχεδίου πόλης, ενώ ανταποδοτικά είναι τα 
τέλη ύδρευσης, καθαριότητας, φωτισμού. Στα γενικά ή ανειδίκευτα 
εντάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των Κ.Α.Π. (αφού αφαιρεθεί δηλαδή το 
ποσό της Σ.Α.Τ.Α.) καθώς και όλα τα υπόλοιπα έσοδα που 
χαρακτηρίζονται ως τακτικά.

Τα έκτακτα έσοδα επίσης μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε από 
τις παραπάνω κατηγορίες. Τα έσοδα από δάνεια, εκποίηση ακινήτων και 
από τις διάφορες επιχορηγήσεις για συγκεκριμένα έργα είναι σαφώς 
ειδικευμένα. Οι δωρεές, οι κληρονομιές και τα κληροδοτήματα επίσης 
συνήθως αφορούν συγκεκριμένο σκοπό (που αναφέρεται στο εκάστοτε 
συμβόλαιο και μάλιστα υπό τον όρο της αίρεσης) οπότε επίσης έχουν το 
χαρακτήρα των ειδικευμένων. Έκτακτα ανταποδοτικά είναι τα έσοδα που 
προέρχονται από τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
παραβίασης του κανονισμού καθαριότητας. Γενικά ή ανειδίκευτα τέλος 
είναι τα έσοδα από τα πρόστιμα, τα παράβολα καθώς και τα έσοδα των 
λοιπών περιπτώσεων.

2.3. Τα έξοδα των Ο.Τ.Α.

Ο προϋπολογισμός των Ο.Τ.Α. ως προς το σκέλος των εξόδων 
λειτουργεί, όπως προαναφέρθηκε, νομιμοποιητικά αλλά και δεσμευτικά. 
Για την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε δαπάνης του Δήμου ή της 
Κοινότητας θα πρέπει απαραιτήτως να έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση 
στον προϋπολογισμό, δηλαδή να έχει εγγράφει αντίστοιχο κονδύλι για να 
χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο είδος της δαπάνης. Η νομιμοποίηση 
έγκειται στο γεγονός ότι κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται χωρίς να έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό είναι παράνομη (άρθρο 218 του Δ.Κ.Κ.) 
και μάλιστα το αρμόδιο όργανο που προχώρησε στην πραγματοποίησή 
της αντιμετωπίζει ακόμη και αστικές κυρώσεις πέρα από τις πειθαρχικές. Η 
δέσμευση αναφέρεται στο γεγονός του περιορισμού που υφίστανται τα 
αρμόδια όργανα τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς το ύψος των
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δαπανών που μπορούν να πραγματοποιήσουν. Η μόνη δυνατότητα που 
υπάρχει ως προς την άρση των περιορισμών αυτών είναι η διαδικασία της 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού η οποία αφορά ειδικές περιπτώσεις 
και γίνεται πάντα με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου 
κατόπιν σχετικής εισηγήσεως από τη λογιστική υπηρεσίας του Δήμου ή 
από το γραμματέα της Κοινότητας (άρθρα 8 παρ. 3, 83 και 86 Β.Δ. 17- 
5/15-6-1959).

Τα έξοδα των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Β.Δ. 821/1970 περί 
καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων χαρακτηρίζονται 
από έναν κωδικό και διακρίνονται στις παρακάτω έξι κατηγορίες:

1. Γενικά Έξοδα (με κωδικό 0),
2. Ειδικά Έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών (κωδικός 1), τα οποία 

στον προϋπολογισμό εμφανίζονται σε υποκωδικούς και χωριστά 
ανά υπηρεσία

3. πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδήματος σε τρίτους (κωδικός 2),
4. πληρωμές για εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (κωδικός 3) και
5. σε λοιπές δαπάνες (κωδικός 4)
6. Το αποθεματικό (κωδικός 5) που προκύπτει από τη διαφορά των 

προϋπολογισθέντων εσόδων και εξόδων και εξυπηρετεί την 
ανάγκη να είναι ο προϋπολογισμός ισοσκελισμένος θεωρείται 
συμβατικό μια ακόμη κατηγορία εξόδου.

Τα Γενικά Έξοδα αφορούν κυρίως την αποζημίωση των αιρετών 
αρχόντων, τις εργοδοτικές εισφορές, τις αμοιβές Νομικών Προσώπων, τα 
διάφορα ασφάλιστρα, τα έξοδα τηλεπικοινωνιών και τις λοιπές αμοιβές 
τρίτων (δικηγόροι, λογιστές κ.λ.π.).

Τα Ειδικά Έξοδα λειτουργίας κατανέμονται ανά υπηρεσία του Δήμου 
και περιλαμβάνουν: τη μισθοδοσία και τις λοιπές αμοιβές του προσωπικού 
των υπηρεσιών, τα μισθώματα, τις προμήθειες αναλώσιμων και λοιπών 
υλικών τους, τις προμήθειες των παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα 
έξοδα των μεταφορικών τους μέσων, τις διάφορες συντηρήσεις-επισκευές 
κτιρίων και λοιπού εξοπλισμού και τα τυχόν λοιπά τους έξοδα.
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Οι πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδήματος σε τρίτους δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά έξοδα του Δήμου για χορηγίες, επιδοτήσεις, 
επιχορηγήσεις και δωρεές προς τρίτους (άπορους δημότες κ.λ.π.) αλλά 
και προς τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α., Αθλητικούς και 
Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Τέλος οι πληρωμές εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης αφορούν τα 
χρήματα που διατίθενται για την τοκοχρεολυτική αποπληρωμή δανείων 
που τυχόν έχει συνάψει ο Δήμος ενώ οι λοιπές δαπάνες αφορούν έξοδα 
που απλά δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις παραπάνω 
κατηγορίες.

Το Π.Δ. 410/95 (άρθρο 218 παρ. 1) εξετάζοντας τις δαπάνες των 
Ο.Τ.Α. υπό το πρίσμα της αναγκαιότητας πραγματοποίησης και 
ιεραρχώντας τρόπον τινά την επιτακτικότητα ή μη ως προς την κάλυψή 
τους εισάγει μια νέα διάκριση των δαπανών. Διαχωρίζει τις δαπάνες σε 
υποχρεωτικές και προαιρετικές και μάλιστα τις ονοματίζει. Έτσι πλέον 
ο χαρακτηρισμός μιας δαπάνης ως υποχρεωτικής έχει την έννοια ότι η 
προηγείται η πληρωμή της έναντι οποιοσδήποτε άλλης δαπάνης. 
Καθιερώνεται έτσι ένα σύστημα προτεραιότητας στην πληρωμή των 
υποχρεωτικών δαπανών και όσον αφορά τις υπόλοιπες δαπάνες αυτές 
μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνον εφ' όσον επαρκούν τα έσοδα.

Ως υποχρεωτικές ορίζονται οι δαπάνες:
/. για την πληρωμή των διαφόρων εξόδων διοικήσεως όπως είναι 

π.χ. τα έξοδα παραστάσεως, οι αποδοχές του κάθε είδους 
προσωπικού, η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία, τα 
μισθώματα γραφείων που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες 
των Ο.Τ.Α., τα έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως,

//. οι δαπάνες για την εξόφληση των οφειλών,
///. οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και 

Κοινοτήτων,
ίν. οι επιχορηγήσεις που ορίζουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες χάριν 

των ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων που ιδρύουν
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Για την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε άλλης δαπάνης θα πρέπει 
προηγουμένως το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Δημαρχιακή 
Επιτροπή, Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, κ.λ.π.) να λάβει σχετική 
απόφαση διάθεσης πίστωσης.

2.4. Βεβαίωση εσόδων & Εκκαθάριση δαπανών

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών (των Ο.Τ.Α.) κατά τη διάρκεια 
της οικονομικής χρήσης παρακολουθείται και καταγράφεται από το 
Δημόσιο Λογιστικό (απλογραφικό) σύστημα. Οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται σε κάθε βήμα είναι προκαθορισμένες, υποχρεωτικές και 
προσδιορισμένες επακριβώς από το νομοθέτη. Συναντάμε λοιπόν έννοιες 
όπως αυτή της βεβαίωσης των εσόδων, έννοια την οποία σε μια ιδιωτική 
επιχείρηση αγνοούμε. Ή ίσως νομίζουμε ότι αγνοούμε αφού βεβαίωση 
ενός εσόδου συντελείται με την έκδοση σχετικού τίτλου με τον οποίο 
καθίσταται απαιτητή η υποχρέωση του οφειλέτη έναντι του Δήμου. Με 
άλλα λόγια η βεβαίωση ενός εσόδου μπορεί να παραλληλισθεί με τη 
διαδικασία έκδοσης παραστατικού (τιμολογίου) που υποχρεωτικά θα 
πρέπει να κάνει μια ιδιωτική εταιρία.

Πιο συγκεκριμένα κατά το άρθρο 3 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 
«Βεβαίωση εσόδου νοείται η κατά τους κείμενους νόμους από τις 
αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες και όργανα των Δήμων και Κοινοτήτων 
εκκαθάριση κάποιας απαίτησης των Δήμων και ο προσδιορισμός του 
ποσού αυτής, του προσώπου του οφειλέτη, του είδους του εσόδου και της 

αιτίας για την οποία οφείλεται».
Η βεβαίωση των εσόδων συνήθως γίνεται με τη σύνταξη 

βεβαιωτικών (χρηματικών) καταλόγων. Στους καταλόγους αυτούς 
αναγράφονται ονομαστικά όλοι οι οφειλέτες, το είδος της οφειλής τους 
και το εισπρακτέο από τον κάθε ένα ποσό. Κατόπιν αποστέλλονται και τα 
σχετικά ατομικά ειδοποιητήρια σε αυτούς. Ακολουθούν διοικητικές 
πράξεις (υπογραφή των καταλόγων από το Δήμαρχο, παραλαβή και 
έλεγχος των καταλόγων από τον ταμία, έκδοση από τον ταμία
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αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων κ.α.) και φθάνουμε στο 
στάδιο της λογιστικοποίησης πλέον των εσόδων, στην καταχώρησή 
τους δηλαδή στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων.

Εξαίρεση της είσπραξης βάσει βεβαιωτικού καταλόγου επιτρέπεται 
μόνο για τα έσοδα τα οποία εισπράττονται ταυτόχρονα με την υποβολή 
της δήλωσης του υπόχρεου (πριν δηλαδή περιέλθουν στο ταμείο οι 
σχετικοί τίτλοι βεβαίωσης) ή για τα έσοδα των οποίων η βεβαίωση και η 
είσπραξη συμπίπτουν. Η βεβαίωση των εσόδων που εισπράττονται χωρίς 
τίτλο είσπραξης συνιστά την οίκοθεν βεβαίωση (άρθ. 5 και 53 Β.Δ. 17- 
5/15-6-1959).

Το απλογραφικό σύστημα με κάποια στοιχειώδη μηχανογραφική 
υποστήριξη και δεδομένου ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες από τους 
δημοτικούς υπαλλήλους (π.χ. οι εισπράξεις γίνονται απαραιτήτως κατόπιν 
ταμειακής βεβαίωσης) είναι εφικτό να δώσει μια εικόνα του ύψους 
απαιτήσεων του Δήμου. Τα βεβαιωθέντα λοιπόν έσοδα ενός Δήμου 
αποτελούν τον αντίστοιχο λογαριασμό πελάτες της Γενικής Λογιστικής και 
ο οποίος συνεχώς αυξομειώνεται. Μειώνεται με την είσπραξη των 
οφειλομένων (βεβαιωθέντων) και τη μετατροπή τους σε διαθέσιμα 
(ταμείο) ενώ αυξάνεται με τη ταμειακή βεβαίωση νέων καταλόγων. Ανά 
πάσα λοιπόν στιγμή το ανείσπρακτο υπόλοιπο των καταλόγων αποτελεί 
τις απαιτήσεις του Δήμου.

Στο σκέλος των εξόδων συναντάμε τις έννοιες της ανάληψης, της 
εκκαθάρισης, της ενταλματοποίησης και της πληρωμής της δαπάνης. Η 
ανάληψη της δαπάνης είναι η διοικητική πράξη με την οποία αποφασίζεται 
(εγκρίνεται) η πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης. Η διοικητική αυτή 
πράξη ξεκινά με τη σύνταξη μιας έκθεσης ανάληψης δαπάνης από την 
υπηρεσία του Δήμου την οποία αφορά η δαπάνη (π.χ. η υπηρεσία 
καθαριότητος εάν πρόκειται για την αγορά κάποιου απορριμματοφόρου 
αυτοκινήτου κ.λ.π.). Κατόπιν και αφού υπογράφει η έκθεση από το 
Δήμαρχο και τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας, εξετάζεται από 
τη λογιστική υπηρεσία του Δήμου η νομιμότητα της δαπάνης και η 
ύπαρξη αντίστοιχης διαθέσιμης πίστωσης στον προϋπολογισμό. Αφού ο
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προϊστάμενος του λογιστηρίου πιστοποιήσει τη νομιμότητα και τη 
δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η δαπάνη, αυτή εγγράφεται στο βιβλίο 
των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων και είναι πλέον εφικτό να περάσει 
στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Ως εκκαθάριση της δαπάνης νοείται η πράξη με την οποία 
αναγνωρίζεται η οφειλή του Δήμου ως νομίμως αναληφθείσα και 
προσδιορίζεται το ποσό της (παρ. 1 του αρθρ. 20 του Β.Δ. 17-5/15-6- 
1959). Ακολουθεί και σε αυτή την περίπτωση έλεγχος που όμως 
περιορίζεται στην εξακρίβωση των απαιτούμενων κατά περίπτωση 
δικαιολογητικών.

Τέλος η δαπάνη φθάνει στο στάδιο της ενταλματοποίησης, της 
έκδοσης δηλαδή χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Με το Χ.Ε.Π., όπως 
συνηθίζεται να αποκαλείται, εντέλλεται το αρμόδιο ταμείο να πληρώσει 
ορισμένο έξοδο του Δήμου. Η εντολή δίδεται μόνο από το Δήμαρχο (ή 
από κάποιο τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική 
αρμοδιότητα π.χ. αντιδήμαρχος) ο οποίος με την υπογραφή του Χ.Ε.Π. 
αποκτά την ιδιότητα του διατόκτη πληρωμών. Ακολουθεί η εξόφληση του 
Χ.Ε.Π., η πληρωμή δηλαδή του δικαιούχου.

Το απλογραφικό σύστημα μπορεί και στην περίπτωση των 
δαπανών, υπό προϋποθέσεις βέβαια, να αποτελέσει πηγή άντλησης 
πληροφορίας σχετικά με τις υποχρεώσεις του Δήμου. Με στοιχειώδη 
μηχανογραφική υποστήριξη και δεδομένου, και πάλι, ότι τηρούνται όλες 
οι διαδικασίες από τους δημοτικούς υπαλλήλους (π.χ. τα παραστατικά 
των δαπανών να ενταλματοποιούνται άμεσα, με την παραλαβή τους) είναι 
εφικτό να έχουμε μια εικόνα σχετικά με τις υποχρεώσεις του Δήμου. 
Υπάρχει ιδιαιτερότητα ως προς την αποτύπωση των υποχρεώσεων που 
δεν συνοδεύονται από παραστατικά (π.χ. υποχρεώσεις που αφορούν 
τίτλους πάγιας επένδυσης, μισθοδοσία, δανειακές υποχρεώσεις κ.τ.λ.) 
αφού εμφανίζονται μόνο κατά τη στιγμή που πρόκειται εξοφληθούν οπότε 
και ενταλματοποιούνται. Προκειμένου να ξεπερασθεί το εν λόγω 
πρόβλημα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η έννοια του δεδουλευμένου
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εξόδου και να λογιστικοποιούνται οι υποχρεώσεις αυτές κατά τη στιγμή 
της πραγματοποίησης, ανεξάρτητα από το εάν και πότε θα εξοφληθούν.
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3. ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3.1. Εισαγωγή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος

Η αναζήτηση και η ανάκτηση πληροφορίας σχετικά με τις 
υποχρεώσεις και τους χρεώστες ενός Ο.Τ.Α. δεν είναι μια ανέφικτη 
διαδικασία όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι όμως και το μοναδικό στοιχείο 
που θα ενδιέφερε τον εκάστοτε υπεύθυνο για την άσκηση διοίκησης (π.χ. 
τον Δήμαρχο) αλλά και τον άμεσα ενδιαφερόμενο και θίγόμενο, δηλαδή 
τον πολίτη. Στοιχεία όπως το μέγεθος της περιουσίας ενός Ο.Τ.Α., το 
ύψος του δανεισμού του, η εικόνα των πραγματοποιούμενων έργων και η 
χρηματοδότηση αυτών (επιχορηγούμενα ή εκτελούμενα από ίδιους 
πόρους), το ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων σε άλλες επιχειρήσεις 
(π.χ. Δημοτικές, Διαδημοτικές, Αναπτυξιακές, Ανώνυμες κ.α.), είναι 
σημαντικά αλλά αδύνατο να βρεθούν συγκεντρωμένα και χωρίς μεγάλο 
κόπο μέσα από το απλογραφικό σύστημα.

Η μεταβίβαση όλο και περισσότερων αρμοδιοτήτων και πόρων από 
την κεντρική κυβέρνηση προς τους Ο.Τ.Α. απαιτεί την ύπαρξη ενός 
συστήματος που, με απόλυτη διαφάνεια και επιστημονική πληρότητα θα 
απεικονίζει τα μεγέθη και θα αποτελεί εργαλείο για τη σωστή άσκηση 
τόσο της διοίκησης όσο και του ελέγχου. Θα πρέπει να είναι σε θέση το 
σύστημα αυτό να πληροφορεί τους πολίτες για τον τρόπο εκτέλεσης της 
πολιτικής τους εντολής έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από 
ενημερωμένους πολίτες.

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 έχει ξεκινήσει στη χώρα μας 
μια προσπάθεια μετάλλαξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ρόλου 
της. Σκοπό έχει τη λειτουργία των οργανισμών ως κέντρων πολιτικού, 
οικονομικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού και ταυτόχρονα ως φορέων 
υλοποίησης και εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών. Οι αιρετοί θα πρέπει 
να λειτουργούν όχι μόνο για την επίλυση των υπαρχόντων τοπικών 
προβλημάτων και τη διεκπεραίωση των τοπικών υποθέσεων αλλά 
ευρύτερα, με όραμα και στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη (οικονομική,
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περιβαλλοντική, βελτίωση της ποιότητας της ζωής κ.λ.π.) των χώρων για 
τους οποίους τους έχει δοθεί η πολιτική ευθύνη. Αυτό βέβαια προϋποθέτει 
όχι μόνο την ύπαρξη οράματος, αλλά και την αναζήτηση πόρων για την 
εκπλήρωση του, είτε με αριστοποίηση της χρήσης των υπαρχόντων 
πόρων, είτε με εξεύρεση νέων.

Τα στελέχη των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να αποκτήσουν ευρύτερη λογική, 
δηλαδή να αρχίσουν να ενεργούν ως τεχνοκράτες. Να διασφαλίζουν όχι 
μόνο την ταχύτερη, πληρέστερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών αλλά και, ανταποκρινόμενα στο νέο τους ρόλο, να μεριμνούν για 
την έγκαιρη, έγκυρη και πλήρη ενημέρωση των αιρετών με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για τη λήψη και, στη συνέχεια, για την πορεία 
εκτέλεσης των αποφάσεων τους.

Για να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω, θα πρέπει πέρα από 
την αλλαγή στην αντίληψη και τη νοοτροπία των ανθρώπων που 
εμπλέκονται στις υποθέσεις των Ο.Τ.Α., να υπάρξει και ένας 
υποστηρικτικός μηχανισμός που θα παρέχει στους ανθρώπους αυτούς τη 
δυνατότητα της παρακολούθησης και του ελέγχου των δεδομένων. Οι 
διαδικασίες και κυρίως τα μέσα που έχουν προβλεφθεί από τα άρθρα του 
Βασιλικού Διατάγματος του 1959 δεν αρκούν και δεν ανταποκρίνονται 
στη νέα πραγματικότητα που βιώνουν οι Ο.Τ.Α. Η μηχανοργάνωση και η 
δυνατότητα ανάκτησης της πληροφορίας μέσα από ένα αξιόπιστο και 
επιστημονικό σύστημα καταγραφής είναι πλέον απαραίτητη. Η αποτίμηση 
και η συνοπτική εμφάνιση των οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α. σε 
συγκεντρωτικές καταστάσεις όπως ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και τα 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ θεωρείται από τους ανθρώπους του χώρου 
ως βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η προσπάθεια αυτή. 
Προσπάθεια η οποία αναμένεται να συντελέσει σημαντικά τόσο στην 
αναβάθμιση της λειτουργίας και λήψεως αποφάσεων των Ο.Τ.Α. όσο και 
στην ενίσχυση της θέσεως τους στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα η διασφάλιση της τήρησης των πολλαπλών 
γραφειοκρατικών ελέγχων που απαιτεί η σχετική νομοθεσία για τη 
διαχείριση του δημοσίου χρήματος μπορεί να μη παραγκωνισθεί με την
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ταυτόχρονη λειτουργία του Διπλογραφικού με το Απλογραφικό. Το Π.Δ. 
315/99 προβλέπει τη διενέργεια όλων των εγγραφών της Δημόσιας 
Λογιστικής σε ένα σύστημα λογαριασμών (Ομάδα 0, λογαριασμοί τάξεως) 
που θα τηρούνται παράλληλα και ταυτόχρονα με τους λογαριασμούς της 
Γενικής Λογιστικής (δηλαδή του διπλογραφικού).

3.2. Γιατί νέο σύστημα και όχι βελτίωση του υπάρχοντος

Από την πρώτη στιγμή υπήρξαν αντιδράσεις σχετικά με την 
εισαγωγή ενός παντελώς νέου συστήματος για τους Ο.Τ.Α. Κύριο αίτημα 
της πλευράς αυτής ήταν να γίνει μια προσπάθεια βελτίωσης του ήδη 
υπάρχοντος συστήματος ώστε να καταστεί πιο βατή η αλλαγή στους 
εμπλεκόμενους υπαλλήλους. Η απάντηση σε αυτό είναι πως η δομή και η 
φιλοσοφία του διπλογραφικού είναι τέτοια που καμία βελτίωση του 
υπάρχοντος συστήματος δε θα μπορούσε να έχει ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα. Η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά 
στοιχεία ενός Ο.Τ.Α. δεν προβλέπεται από το απλογραφικό σύστημα σε 
μια ενιαία διαδικασία αλλά με ξεχωριστή τήρηση αρχείου (βιβλίο 
περιουσίας). Συνεπώς αυτό το τόσο σημαντικό και χρήσιμο στοιχείο θα 
έπρεπε να τηρείται σε ένα υποσύστημα και μάλιστα να αγνοεί την έννοια 
της απόσβεσης. Η παρακολούθηση των δανείων, επίσης, θα έπρεπε να 
γίνεται σε χωριστό υποπρόγραμμα αφού το απλογραφικό αποτυπώνει 
μόνο το βραχυπρόθεσμο τμήμα της οφειλής, το ποσό που αφορά την 
τρέχουσα χρήση, δηλαδή του παρακολουθούμενου προϋπολογισμού.

Η συγκέντρωση όλων των οικονομικών δεδομένων του οργανισμού 
σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των 
αλλαγών είναι αναγκαία και εφικτή με τη χρήση ενός συστηματικού και 
επιστημονικού εργαλείου, το οποίο είναι το διπλογραφικό.
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3.3. Η υιοθέτηση και η εφαρμογή του διπλογραφικού 
συστήματος

Το όλο αυτό εγχείρημα της αλλαγής των δεδομένων στους Ο.Τ.Α. 
απαιτεί αποφασιστικότητα και συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς (υπαλλήλους, αιρετούς, περιφέρειες, κεντρική 
διοίκηση κ.τ.λ.)· Οι υψηλοί στόχοι που έχουν τεθεί και οι προσδοκίες που 
έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη συγκεκριμένη δράση φαίνεται όμως να 
μην έχουν πείσει ούτε τους αιρετούς άρχοντες αλλά ούτε και το 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ενδεικτικό του γεγονότος πως ελάχιστοι έχουν 
κατανοήσει τη σημασία του έργου, είναι το στατιστικό μέγεθος που 
καταδεικνύει τη συμμετοχή των υπόχρεων Δήμων στην τήρηση του 
Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, 13 από τους 467 ή 2,8% κατά 
το έτος 2000 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Οι Δήμοι για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος θα 
πρέπει να προχωρήσουν σε μια σειρά από ενέργειες. Ένα πρώτο βήμα 
είναι η καταγραφή και αποτίμηση της υπάρχουσας περιουσιακής τους 
κατάστασης (απογραφή). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την 
αναζήτηση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με την κατάσταση του 
Ισολογισμού, τη συγκέντρωση δηλαδή οποιουδήποτε στοιχείου θα πρέπει 
να απεικονισθεί στο σκέλος του Ενεργητικού ή του Παθητικού του 
Ισολογισμού Έναρξης του Δήμου.

Συγκεκριμένα, κάθε Δήμος θα πρέπει να αναζητήσει από κάθε 
πρόσφορη πηγή στοιχεία σχετικά με εκτάσεις γης (γήπεδα, οικόπεδα, 
αγροτεμάχια, ορυχεία κ.α.) που έχουν περιέλθει με κάθε νόμιμο τρόπο 
(αγορά, δωρεά, παραχώρηση ή μεταβίβαση από το Δημόσιο, κ.α.) στην 
κατοχή του και να κάνει την αποτίμηση αυτών με τον προσδιορισμό της 
αντικειμενικής τους αξίας. Η αναζήτηση θα πρέπει να επεκταθεί και στο 
σκέλος των κοινόχρηστων εκτάσεων που βρίσκονται στην κατοχή του και 
οι οποίες όμως λόγω της ιδιότητας τους ως κοινόχρηστες (υπάρχει δηλ. 
αδυναμία εκποίησης τους) αποτιμώνται με ενδεικτική τιμή (0,01€).
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Στη συνέχεια θα πρέπει να συλλέξει στοιχεία σχετικά με τα 
κοινωφελή και τα τεχνικά έργα που έχει εκτελέσει στο διάστημα της 
τελευταίας δωδεκαετίας -σύμφωνα με τον οδηγό απογραφής του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.- και να εμφανίσει το κόστος των ολοκληρωμένων έργων, 
μειωμένο κατά τις αντίστοιχες αποσβέσεις, στο ενεργητικό του ως πάγιο 
στοιχείο. Τα κοινωφελή έργα εμφανίζονται ανά τύπο (π.χ. πλατείες, 
πάρκα, οδοί, ηλεκτροφωτισμός) ενώ τα τεχνικά έργα (π.χ. έργα 
αποχέτευσης, ύδρευσης, βιολογικού καθαρισμού κ.α.) σε ένα ενιαίο 
κονδύλι. Τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την απογραφή 
εμφανίζονται σε χωριστό κονδύλι ως "Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση κοι 
προκαταβολές".

Η απογραφή επεκτείνεται και στα υπόλοιπα στοιχεία του πάγιου 
ενεργητικού όπως τα κτίρια του Δήμου (τα οποία επίσης αποτιμώνται με 
την αντικειμενική τους αξία), τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα, τα 
έπιπλα, τον λοιπό εξοπλισμό, τις ασώματες ακινητοποιήσεις.

Κατόπιν θα πρέπει να βρεθούν και να αποτιμηθούν (με τη μέθοδο 
της εσωτερικής λογιστικής αξίας) οι συμμετοχές του Δήμου σε άλλες 
επιχειρήσεις. Οι συμμετοχές αυτές αφορούν μερίδια ή μετοχές άλλων 
επιχειρήσεων που η κατοχή τους από το Δήμο κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη 
για τη δραστηριότητα του κι έχει σκοπό να τις διατηρήσει μακροχρόνια. Η 
κατοχή άλλων χρεογράφων με σκοπό την πραγματοποίηση άμεσης 
προσόδου επίσης απογράφεται αλλά σε άλλο κονδύλι του Ισολογισμού.

Οι απαιτήσεις του Δήμου από τους διάφορους καταλόγους που 
έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία της απογραφής είναι ένα ακόμη 
στοιχείο που θα πρέπει να αναζητηθεί και βεβαίως να απεικονισθεί. Τα 
χρηματικά διαθέσιμα είτε σε μορφή μετρητών είτε σε μορφή τραπεζικών 
καταθέσεων αποτελούν κομμάτι του Κυκλοφοριακού Ενεργητικού του 
Δήμου και απογράφονται επίσης. Το Κυκλοφοριακό Ενεργητικό πέρα από 
διαθέσιμα, χρεόγραφα και απαιτήσεις περιλαμβάνει και αποθέματα τα 
οποία και εντοπίζονται στους διάφορους αποθηκευτικούς χώρους του 
Δήμου, καταγράφονται και αποτιμώνται.
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Τέλος αναζητούμε και καταγράψουμε στοιχεία που ανήκουν στις 
άλλες δύο ομάδες του Ενεργητικού δηλαδή στα Έξοδα Εγκαταστάσεως 
και στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς. Το κόστος απόκτησης των 
λογισμικών (προγραμμάτων) των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αποτελεί 
κύριο στοιχείο που απογράφεται ως έξοδο εγκαταστάσεως. Στους 
Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού περιλαμβάνονται τα έξοδα 
επομένων χρήσεων (π.χ. προ-πληρωθέντα ενοίκια, τιμολόγια Δ.Ε.Κ.Ο., 
ασφαλιστικών εταιριών) και τα έσοδα που αφορούν την κλειόμενη χρήση 
αλλά μεταφέρονται στην επόμενη (π.χ. κατάλογοι που βεβαιώνονται σε 
επόμενη χρήση από αυτή που αφορούν).

Όσον αφορά το Παθητικό, θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία για 
τις δωρεές και τις επιχορηγήσεις που έχει αποδεχθεί ο Δήμος και να τις 
συμπεριλάβουμε στην ομάδα των Ιδίων Κεφαλαίων (σε χωριστό όμως 
κονδύλι από αυτό του Κεφαλαίου του Δήμου).

Το κομμάτι που ολοκληρώνει την απογραφή αφορά τις υποχρεώσεις 
του Δήμου είτε αυτές αφορούν το βραχυπρόθεσμο (πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση) είτε το μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Πιο 
συγκεκριμένα γίνεται έρευνα των αρχείων που αφορούν τα τυχόν δάνεια 
του Δήμου από τράπεζες, ταμιευτήρια και λοιπούς φορείς. 
Συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις προς τους 
προμηθευτές των οποίων τα παραστατικά (τιμολόγια) είναι ανεξόφλητα. 
Επίσης ασφαλιστικές εισφορές, φόροι και τέλη που νομίμως αποδίδονται 
μέσα στην επόμενη χρήση πρέπει να απεικονισθούν ως υποχρέωση του 
Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις προς διάφορους άλλους πιστωτές (π.χ. 
αποδοχές προσωπικού πληρωτέες, οφειλόμενες αμοιβές σε μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, επιταγές πληρωτέες κ.α.) επίσης απογράφονται 
και εμφανίζονται στην κατάσταση του Ισολογισμού. Οι Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί Παθητικού περιλαμβάνουν έσοδα επόμενων χρήσεων (π.χ. 
προ-εισπραχθέντα μισθώματα) και τα έξοδα της κλειόμενης χρήσης που 
μεταφέρονται στην επόμενη.
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3.4. Αναλυτική λογιστική

Η προσπάθεια για πλήρη και αξιόπιστη πληροφόρηση που ξεκίνησε 
με την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 έχει ως τελικό στάδιο ολοκλήρωσης 
της, τη λειτουργία και εφαρμογή της Αναλυτική Λογιστικής και των 
συσχετισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών με το αντίστοιχο κόστος τους. 
Θεωρείται αυτονόητο πως μέσα από αυτή τη διαδικασία οι διοικούντες τον 
οργανισμούς θα αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα ως προς τις δαπάνες 
τους και τους σκοπούς τους οποίους εκπληρώνουν. Πιο συγκεκριμένα, 
ένας Δήμαρχος έχοντας στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά το με κόστος 
που έχει για τον οργανισμό π.χ. η υπηρεσία της καθαριότητας θα μπορεί 
να προσδιορίζει τα εισπραττόμενα (για την καθαριότητα) τέλη 
στηριζόμενος σε μια ορθολογικότερη και λιγότερο αυθαίρετη βάση σε 
σχέση με το παρελθόν. Ταυτόχρονα θα μπορεί συγκρίνοντας τα (κατά 
αναλογία) αντίστοιχα έξοδα των άλλων Δήμων να κρίνει εάν και εφόσον 
θα πρέπει να προχωρήσει σε περιορισμό των δαπανών της υπηρεσίας. Η 
σύγκριση μπορεί επίσης να αφορά και τα στοιχεία του ίδιου του Δήμου 
διαχρονικά. Αντικείμενο σύγκρισης και μελέτης σε αυτή τη δεύτερη 
περίπτωση θα αποτελεί το κόστος της ίδιας υπηρεσίας από χρήση σε 
χρήση ώστε να αξιολογηθεί η εξέλιξη της οικονομικότητα και της 
αποδοτικότητας της εξεταζόμενης υπηρεσίας.

Ειδικά όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη η κεντρική κυβέρνηση 
έχει και έναν πρόσθετο σοβαρό λόγο να ωθεί του Ο.Τ.Α. προς την 
εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής. Ο λόγος είναι πως τα ανταποδοτικά 
τέλη αποτελούν παράγοντα διαμόρφωσης του Γενικού Επιπέδου Τιμών και 
κατ' επέκταση του πληθωρισμού. Εξ ορισμού τα έσοδα που προέρχονται 
από τα ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα με τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται για την παροχή των αντίστοιχων 
υπηρεσιών. Συνεπώς, ένας μηχανισμός που θα προσδιορίζει με ακρίβεια 
το κόστος τους θα μπορεί να αποτρέψει ενδεχόμενες αυθαίρετες 
αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών από τους Ο.Τ.Α. και να προστατέψει 
το μέγεθος του πληθωρισμού.
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Η εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής βεβαίως απαιτεί να 
οργανωθούν οι Ο.Τ.Α. σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι εφικτό να 
αντληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία κόστους. Η κάθε υπηρεσία θα 
αποτελεί ένα κέντρο κόστους το οποίο και θα παρακολουθείται από 
χωριστούς λογαριασμούς. Θα πρέπει να ξεκαθαρισθούν τόσο οι 
παράγοντες που θα επηρεάζουν (καθορίζουν) το άμεσο κόστος που θα 
βαρύνει το κάθε κέντρο, όσο και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται ο 
μερισμός του έμμεσου κόστους σε αυτά. Σε ένα προχωρημένο στάδιο θα 
μπορούσε να επιδιωχθεί η ακόμη μεγαλύτερη και βαθύτερη ανάλυση του 
κόστους ώστε να είναι γνωστή λεπτομερέστερα η κοστολογική 
μορφολογία του οργανισμού. Θα πρέπει βέβαια να προσεχθεί ιδιαίτερα το 
σημείο στο οποίο θα επεκταθεί η ανάλυση, ώστε να διασφαλίζεται 
πάντοτε μια αποδεκτή σχέση κόστους και ωφέλειας από τη δράση.

3.5. Λογιστική απεικόνιση

3.5.1. Πάνια στοιγεία

Η απογραφή ως γεγονός και με τις αρχές που αναγκαστικά 
πραγματοποιείται, δημιουργεί κάποια ζητήματα. Συγκεκριμένα, η 
απογραφή αποτελεί ουσιαστικά μια έναρξη εταιρίας, η ακριβέστερα μια 
κατά συνθήκη έναρξη εταιρίας. Η έναρξη αυτή που είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εφαρμογή του διπλογραφικού γίνεται παραβιάζοντας 
κάποιες αρχές, όπως η αρχή του ιστορικού κόστους για κάποια πάγια, 
η οποία αποτελεί πυλώνα της λογιστικής επιστήμης. Η διαφορετική αυτή 
μέθοδος αποτίμησης, δηλαδή η αντικειμενική αξία, που εφαρμόζεται εξ 
ανάγκης και λόγω ελλείψεως επαρκών στοιχείων για την απεικόνιση της 
αξίας των εκτάσεων γης (οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια κ.λ.π.) και των 
κτιρίων (δημαρχείο, κοινοτικά καταστήματα, γυμναστήρια κ.λ.π.) που 
αποτελούν περιουσία του εκάστοτε Ο.Τ.Α. δημιουργεί δύο ζητήματα. 
Πρώτον, καθιστά αμφισβητήσιμη τη δυνατότητα σύγκρισης ,και κατ' 
επέκταση την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της, των Ισολογισμών των
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Ο.Τ.Α. με αυτούς των ιδιωτικών εταιριών αφού ο διαφορετικός τρόπος 
αποτίμησης επηρεάζει τις αξίες που προκύπτουν. Δεύτερον,
διαστρεβλώνει την εικόνα των αποτελεσμάτων των Ο.Τ.Α. αφού η 
περίπτωση εκποιήσεως των εν λόγω στοιχείων δημιουργεί έκτακτα 
Αποτελέσματα και κέρδη που οφείλονται στη διαφορά που υπάρχει 
ανάμεσα στις αντικειμενικές και τις εμπορικές αξίες των ακινήτων αυτών.

Ζήτημα λογιστικής δημιουργείται και στην ιδιαίτερη περίπτωση των 
σχολείων. Σύμφωνα με το άρθ. 5 παρ. 1 του νόμου 1894/90 (το οποίο 
αντικαταστάθηκε με το αρθ. 31 του Ν 2009/92) και την Κ.Υ.Α. με αριθμό 
ΣΤ/13/93 (Φ.Ε.Κ. 40 Β726-1-94) τα σχολεία και η περιουσία τους 
περιέρχονται στους Δήμους στων οποίων τα διοικητικά όρια ανήκουν. 
Έτσι αρκεί μια αίτηση από την πλευρά των Δήμων στο οικείο 
υποθηκοφυλακείο ώστε να τα ενσωματώσουν στην περιουσία τους. Η 
νομική αυτή λεπτομέρεια της μετεγγραφής τους δημιουργεί μεγάλο 
ζήτημα στη λογιστικό χειρισμό του θέματος. Συγκεκριμένα η απουσία της 
τυπικής τακτοποίησης των σχολείων στο υποθηκοφυλακείο δεν επιτρέπει 
την απεικόνισή τους στον Ισολογισμό. Το ζήτημα που τίθεται έχει να 
κάνει και με τις αποσβέσεις των κτιρίων αυτών και τη συσχέτισή τους με 
ένα καθαρά νομικό θέμα. Με άλλα λόγια ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια 
διαστρέβλωση της πραγματικής εικόνας τόσο του Ισολογισμού όσο και 
των Αποτελεσμάτων των Ο.Τ.Α. Τα μη μεταγεγραμμένα σχολεία από τη 
μια πλευρά δεν εμφανίζονται (ενώ αποτελούν υπαρκτή περιουσία) στον 
Ισολογισμό ως πάγια οπότε το Πάγιο Ενεργητικό καθίσταται μειωμένο 
κατά την αξία τους. Από την άλλη πλευρά οι αποσβέσεις τους ενώ θα 
έπρεπε να βαρύνουν τα Αποτελέσματα του οργανισμού επίσης λείπουν 
δημιουργώντας πλασματική εικόνα και στην κατάσταση των 
Αποτελεσμάτων Χρήσης του οργανισμού.

3.5.2. Τίτλοι llaviac Επένδυσηο

Οι Ο.Τ.Α., όπως και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχουν τη 
δυνατότητα εφόσον κρίνουν πως είναι χρήσιμη για τη δραστηριότητά
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τους η αγορά και η διαρκής κατοχή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων άλλων 
επιχειρήσεων, να προχωρήσουν στην απόκτησή τους. Η μορφή 
επένδυσης που συναντάται περισσότερο είναι οι διάφορες Δημοτικές 
Επιχειρήσεις η σύσταση των οποίων προβλέπεται στο αρθ. 277 παρ. 2 του 
Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) καθώς και στο αρθ. 11 παρ. 22 του Ν. 2503/97. Οι 
Ο.Τ.Α. αποτελούν, συνήθως, τον αποκλειστικό επενδυτή (συνεισφέρουν 
δηλαδή το 100% του κεφαλαίου) στις επιχειρήσεις αυτές.

Η συνεισφορά στο κεφάλαιο μια Ανώνυμης Εταιρίας είναι επίσης μια 
μορφή πάγιας επένδυσης που συναντάται συχνά. Το αντικείμενο των εν 
λόγω Α.Ε. είναι κυρίως αναπτυξιακό και αφορά τη συνένωση κεφαλαίων 
από όμορους Δήμους προκειμένου να ιδρυθεί ένας φορέας που θα 
ασχολείται επικουρικά και συμπληρωματικά με αυτούς, για την ανάπτυξη 
της περιοχής τους. Βέβαια ορισμένοι Ο.Τ.Α. κατέχουν και μερίδια ή 
μετοχές και εταιριών με ευρύτερο ή διαφορετικό αντικείμενο, όπως 
εταιρίες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 
[αρθ. 288,289,290,291 και 277 παρ. 6 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95)].

Η αξία των επενδύσεων όλων αυτών αποτελεί σαφώς στοιχείο του 
Ενεργητικού των Ο.Τ.Α. και συγκεκριμένα εμφανίζεται στο κονδύλι των 
Τίτλων Πάγιας Επένδυσης. Το θέμα που γεννάται εδώ αφορά την 
αποτίμηση των συμμετοχών αυτών και η διαφορετικότητα που επιβάλει το 
Π.Δ. 315/1999 στη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα 
ορίζεται πως όσον αφορά εισηγμένη Α.Ε. λαμβάνουμε ως αξία της 
συμμετοχής τον μέσο όρο της επίσημης τιμής της μετοχής κατά τον 
τελευταίο μήνα της χρήσεως επί το πλήθος των κατεχόμενων μετοχών. 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες Α.Ε. η αξία προκύπτει από την εσωτερική 
λογιστική αξία της μετοχής σύμφωνα με το τελευταίο δημοσιευμένο 
ισολογισμό της επί το πλήθος των κατεχόμενων μετοχών.

Για τις λοιπές συμμετοχές όμως δεν προβλέπεται ετήσια αποτίμηση 
παρά να εμφανίζονται με την αρχική τους αξία κτήσης, δημιουργώντας 
σοβαρό ζήτημα. Ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ορθότητα της 
μεθόδου αποτίμησης αφού συχνά οδηγεί σε λανθασμένη και πλασματική 
αξία των συμμετοχών αυτών. Συναντάται λοιπόν το παράδοξο φαινόμενο
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δημοτικές ή διαδημοτικές εταιρίες οι οποίες είναι ελλειμματικές να 
εμφανίζονται στους Ισολογισμούς των Ο.Τ.Α. ως περιουσιακά στοιχεία 
αποκρύπτοντας πραγματικές ζημίες.

3.5.3. Απαιτήσειε-Λοναοιασυοΐ nooc απόδοση

Οι απαιτήσεις των Ο.Τ.Α. αφορούν κυρίως διάφορα τέλη, φόρους, 
δικαιώματα και εισφορές που εισπράττονται είτε μέσω τρίτων (π.χ. 
Δ.Ε.Η.) είτε από υπαλλήλους του Δήμου, τους εισπράκτορες. Στην 
περίπτωση των εισπράξεων από τους εισπράκτορες ο δημότης (πελάτης) 
λαμβάνει ως αποδεικτικό εξόφλησης ένα παραστατικό, το διπλότυπο 
είσπραξης, το οποίο όμως λογιστικά δεν τακτοποιεί (κλείνει) την απαίτηση 
αφού δεν προκαλεί εγγραφή στα βιβλία. Η τακτοποίηση γίνεται με μια 
δεύτερη ενέργεια, την έκδοση γραμματίου είσπραξης, από τον ταμία όπου 
και έχουμε την κίνηση λογαριασμών. Η χρονική υστέρηση ανάμεσα στις 
δυο πράξεις άλλοτε είναι μηδαμινή άλλοτε είναι υπαρκτή και πάντοτε 
ουσιώδης. Ιδιαίτερα κρίσιμη μάλιστα στην περίπτωση που συμπέσει με 
την αλλαγή διαχειριστικής χρήσης οπότε και θα έχουμε πλασματικά 
στοιχεία στους λογαριασμούς του Ισολογισμού. Θα εμφανίζονται ως 
απαιτήσεις, χρήματα τα οποία έχουν εισπραχθεί. Για να είμαστε 
ακριβέστεροι θα εμφανίζονται ως απαιτήσεις από πελάτες, ποσά τα οποία 
στην πραγματικότητα αποτελούν λογαριασμούς προς απόδοση από τους 
εισπράκτορες προς το Δήμο. Είναι μια ουσιαστική λεπτομέρεια η οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπισθεί με κατάλληλο λογιστικό χειρισμό και 
συγκεκριμένα με τη χρησιμοποίηση διάμεσων λογαριασμών. Οι 
λογαριασμοί αυτοί θα παρακολουθούν τις κινήσεις των διπλοτύπων 
είσπραξης και θα λειτουργούν συμψηφιστικά με τις κινήσεις των 
γραμματίων.
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3.5.4. Ιδιοκατασκευή πανίων-Αυτεπιστασϊα έονων

Οι Ο.Τ.Α. όπως είδαμε έχουν ως περιουσιακά τους στοιχεία 
εργαλεία και μηχανήματα με τα οποία το εργατοτεχνικό τους προσωπικό 
πραγματοποιεί τεχνικά έργα και παρεμβάσεις. Για τα έργα αυτά ο 
οργανισμός προχωρά και σε προμήθειες υλικών (δομικών, οδοστρωσίας, 
κ.λ.π.) τα οποία επίσης είναι απαραίτητα. Η σχετική νομοθεσία ορίζει για 
τις προμήθειες υλικών έργων πως αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνο για το σκοπό (συγκεκριμένο έργο) για τον οποίο αποκτήθηκαν. Έτσι 
στις περιπτώσεις που υπάρχει περίσσευμα υλικών δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κάπου αλλού, πράγμα το οποίο στην πράξη συμβαίνει. 
Το ζήτημα γίνεται ιδιαίτερα σοβαρό αν το εξετάσουμε από την 
κοστολογική του άποψη αφού υπάρχει αδυναμία να αποτυπωθούν τα 
πραγματικά γεγονότα και κόστη.

3.5.5. Διάθεση και Διανουή αποτελεσυάτων

Η διαδικασία παρακολούθησης των οικονομικών πράξεων που 
λαμβάνουν χώρα μέσα στη χρήση γίνεται με πρωταρχικό στόχο και σκοπό 
να εξαχθεί ένα αποτέλεσμα σχετικά με το αν η συγκεκριμένη χρήση ήταν 
πλεονασματική ή ζημιογόνος. Κατόπιν το αποτέλεσμα αυτό, ως γνωστό, 
μεταφέρεται στον Ισολογισμό και είτε αυξάνει είτε αντίστοιχα μειώνει τα 
Ίδια Κεφάλαια του φορέα. Κατά την περίπτωση που η χρήση είναι 
πλεονασματική το ποσό του πλεονάσματος είτε συμψηφίζεται με 
παλαιότερα ελλείμματα, είτε διατίθεται για το σχηματισμό διάφορων 
αποθεματικών, είτε παραμένει αδιάθετο. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. ενώ 
προβλέπεται σχηματισμός αποθεματικών δεν προβλέπεται η διαδικασία 
της διανομής των προς Διάθεση Αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων). Έτσι 
τα αποτελέσματα μεταφέρονται από χρήση σε χρήση συμψηφιζόμενα 
μεταξύ τους στον λογαριασμό Αποτελέσματα εις νέο. Ωστόσο υπάρχουν 
περιπτώσεις που επιβάλλεται να γίνεται σχηματισμός ειδικών 
αποθεματικών π.χ. όταν πρόκειται για ποσά που η δέσμευσή τους σε
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ειδικό λογαριασμό είναι υποχρεωτική. Χαρακτηριστική του είδους 
περίπτωση είναι η εκποίηση ακινήτων από τους Ο.Τ.Α. Το προϊόν της 
εκποίησης σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα θα πρέπει να 
διατεθεί σε συγκεκριμένο και προκαθορισμένο σκοπό. Το γεγονός πως τα 
ακίνητα αποτιμώνται στην αντικειμενική τους αξία δημιουργεί -κατά την 
εκποίηση- έκτακτα κέρδη. Έτσι η εμφάνισή τους σε ξεχωριστό κονδύλι 
ειδικού αποθεματικού είναι επιβεβλημένη. Ελλείψει Πίνακα Διανομής 
όμως, περιλαμβάνονται στα Αποτελέσματα εις νέο δίνοντας λανθασμένη 
πληροφόρηση.

3.6. Ιδιαιτερότητες των Ο. Τ.Α.

3.6.1. Κοινωφελή έργα και κοινωνική πολιτική

Ένα μεγάλο θέμα το οποίο δε θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής 
μας είναι σαφώς το γεγονός πως οι Ο.Τ.Α. αποτελούν ιδιαίτερο είδος 
οικονομικής μονάδας και ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν είναι 
διαφοροποιημένος σε σχέση με αυτόν μιας κλασικής εταιρίας. Η αναφορά 
γίνεται βέβαια στον κοινωνικό ρόλο των Ο.Τ.Α. και στην επιφόρτισή τους 
με την ευθύνη της άσκησης κοινωνικής πολιτικής ενισχυτικά και 
συμπληρωματικά προς την κοινωνική πολιτική που ασκείται με ευθύνη 
της κεντρικής κυβέρνησης της χώρας. Έτσι, η διάθεση κονδυλίων π.χ. για 
τη διάνοιξη μιας οδού ή για τη διαμόρφωση μιας πλατείας είναι μεν 
ευθύνη και αρμοδιότητα του Δήμου δεν είναι όμως στοιχείο το οποίο θα 
δημιουργήσει έσοδα και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί επένδυση με την 
επικρατούσα έννοια. Ταυτόχρονα, τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν μπορούν 
ούτε να πωληθούν ούτε να ρευστοποιηθούν με κάποιον άλλο τρόπο. 
Συνεπώς τίθεται σοβαρό θέμα και περί του λογιστικού τους χειρισμού. 
Είναι τα "πάγια κοινής χρήσεως", όπως ονομάζονται, πράγματι πάγια 
στοιχεία ή μήπως ανατρέχοντας στην ουσία και τις αρχές της λογιστικής 
επιστήμης θα πρέπει να τα θεωρήσουμε έξοδα της χρήσεως στην οποία 
πραγματοποιούνται; Μήπως θα πρέπει να τα θεωρήσουμε έξοδα 
πολυετούς αποσβέσεως, αφού θα εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον οποίο
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κατασκευάσθηκαν για χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους; 
Μήπως δηλαδή να ακολουθηθεί μια διαδικασία επιμερισμού τους ούτως 
ώστε να επιβαρύνουν περισσότερες της μιας χρήσεις; Έχει εκφρασθεί μια 
άποψη που προτείνει να δημιουργηθεί μια ειδική κατηγορία (κωδικός) 
εξόδων κοινωνικής πολιτικής, η οποία θα επιβαρύνει τα Αποτελέσματα 
Χρήσεως των Ο.Τ.Α. αυτοτελώς και έτσι θα επιτρέπει την καλύτερη 
εξαγωγή συμπερασμάτων από την ανάγνωση των οικονομικών 
καταστάσεων. Σύμφωνα πάντως με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που 
πρόκειται να εφαρμοσθούν, όλα τα Έξοδα Εγκαταστάσεως (ομάδα Β' του 
Ενεργητικού), θα πρέπει να επιβαρύνουν τα Αποτελέσματα Χρήσεως και 
να εμφανίζονται στον Ισολογισμό μόνο έμμεσα. Σημειώνεται πως στα 
"πάγια κοινής χρήσεως" περιλαμβάνονται και στοιχεία τα οποία υπό 
κάποια έννοια, έστω και έμμεσα, συνεισφέρουν στα έσοδα του Δήμου. 
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι "εγκαταστάσεις 
ηλεκτροφωτισμού" για τις οποίες ο Δήμος επιβάλλει στους δημότες τέλη 
ηλεκτροφωτισμού, το ύψος των οποίων όμως δε συνδέεται άμεσα ούτε με 
την ποσότητα ή ούτε με την ποιότητα των έργων αυτών. Πρέπει λοιπόν 
να υπάρξει ένας σαφέστερος διαχωρισμός των εν λόγω στοιχείων ώστε να 
επιτευχθεί σωστότερη, από λογιστικής απόψεως, απεικόνισή τους.

Οι Δήμοι ή οι Κοινότητες πέρα από τα κοινωφελή έργα προχωρούν 
και σε δαπάνες που αφορούν παροχές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις και δωρεές. Όλες αυτές οι κατηγορίες δαπανών αποτελούν 
μεταβιβάσεις εισοδήματος, αποδέκτες των οποίων είναι άποροι και 
ανήμποροι δημότες, επιτροπές, σωματεία, οργανισμοί κοινωνικής 
πρόνοιας, αθλητικοί σύλλογοι και διάφοροι φορείς ευαγών σκοπών.

Κατά την εξαγωγή Αποτελέσματος Χρήσης των Ο.Τ.Α. οι ανωτέρω 
δαπάνες συνετό θα ήταν επίσης να απεικονίζονται σε χωριστό σημείο 
ώστε να είναι διακριτές. Έτσι, θα λαμβάνονται μεν υπόψη κατά την 
εξαγωγή του λειτουργικού αποτελέσματος των οργανισμών, θα μπορούν 
δε (εφόσον κρίνεται απαραίτητο) να διαχωριστούν από τις δαπάνες που 
αφορούν τη βασική τους δραστηριότητα.
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Τέλος, η άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τους Ο.Τ.Α. επηρεάζει 
και το ύψος των διοικητικών τους εξόδων. Θα πρέπει η αυξημένη 
γραφειοκρατία που αναπτύσσεται προκειμένου ο δημότης να απολαμβάνει 
καλύτερες υπηρεσίες να αποτιμάται και να μη συνυπολογίζεται στο 
λειτουργικό τους κόστος (ή εναλλακτικά να εμφανίζεται σε ξεχωριστό 
κωδικό και ώστε και πάλι να είναι διακριτό). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και το πρόγραμμα Βοήθεια 
στο Σπίτι στα οποία απασχολούνται πρόσθετοι υπάλληλοι. Η δαπάνη που 
αφορά αυτούς τους θεσμούς επιβαρύνει τα Διοικητικά Έξοδα του Δήμου 
ενώ το έργο που παράγουν δεν αφορά άμεσα τη λειτουργία του.

3.6.2. Κοατικέε Επινοοπνήσειε

Από την άλλη πλευρά οι Ο.Τ.Α. έχουν και έσοδα τα οποία δεν 
εξαρτώνται από την παραγωγή έργου από αυτούς. Οι επιχορηγήσεις 
λοιπόν που δέχονται από το κράτος (για τις λειτουργικές τους δαπάνες, 
για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και των Κ.Α.Π.Η. κ.λ.π.) θα 
πρέπει αντίστοιχα να μην επηρεάζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα της 
χρήσης. Η πρακτική αυτή θα βοηθούσε ιδιαίτερα και στην ενδεχόμενη 
προσπάθεια σύγκρισής τους με τις δαπάνες κοινωνικής πολιτικής που 
προαναφέρθηκαν.

Η όλη διαδικασία της ορθής, λογιστικά, απεικόνισης των μεγεθών 
στις οικονομικές καταστάσεις των Ο.Τ.Α. δεν είναι μόνο θέμα 
προσήλωσης και ζήλου προς τις αρχές της επιστήμης. Είναι και άκρως 
ουσιαστικό ζήτημα αφού οι οργανισμοί αυτοί αποτελούν μέρος του 
οικονομικού κυκλώματος της χώρας. Οι συναλλασσόμενοι με αυτούς (π.χ. 
οι προμηθευτές τους, τα πιστωτικά ιδρύματα κ.λ.π.) πρέπει να έχουν 
σαφή και πραγματική εικόνα σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση. 
Από την άλλη, ο διαχωρισμός του κοινωνικού μέρους των Ο.Τ.Α. από το 
καθαρά παραγωγικό θα μπορούσε να συνεισφέρει και στη προσπάθεια να 
γίνουν τα μεγέθη των καταστάσεων τους συγκρίσιμα με αυτά των 
ιδιωτικών εταιριών ώστε να μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα στους
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ασκούντες τη διοίκηση συμπεράσματα (π.χ. για την αποδοτική ή μη 
χρησιμοποίηση της περιουσίας του οργανισμού, για την αποδοτικότητα ή 
μη των υπαλλήλων κ.λ.π.)·
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4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

4.1. Το Διπλογραφικό και η χρηματοοικονομική του διάσταση

Η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στους 
Ο.Τ.Α. όπως γίνεται κατανοητό, δίνει τη δυνατότητα στο κομμάτι αυτό 
του δημοσίου τομέα να οργανωθεί και να μπορεί να χρησιμοποιεί 
ορισμένα εργαλεία που έχουν καθιερωθεί ως τα πλέον χρήσιμα για την 
παροχή διοικητικής πληροφορίας. Καταρχήν, με την αποτύπωση των 
στοιχείων σε οικονομικές καταστάσεις επιτυγχάνεται η σύνοψη και η 
συγκέντρωση των δεδομένων. Κάθε ενδιαφερόμενος λοιπόν, μπορεί να 
αποκτήσει εύκολα και αντικειμενικά μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης του οργανισμού με την ανάγνωση των 
καταστάσεων αυτών. Η πιστοποίηση δε της ορθής αποτύπωσης των 
στοιχείων, από Ορκωτούς Ελεγκτές μπορεί να διασφαλίσει και την 
αντικειμενικότητα της πληροφόρησης.

Κατόπιν, και με την κατάλληλη επεξεργασία, τα στοιχεία αυτά 
μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό οδηγό κατά τη διαδικασία λήψεως 
των αποφάσεων ώστε να επιτυγχάνεται ορθολογική και οικονομική χρήση 
των διατιθέμενων πόρων του οργανισμού. Έτσι, μπορούμε να 
αντλήσουμε στοιχεία κόστους από την αναλυτική λογιστική, όπως 
προαναφέρθηκε, τα οποία συγκρινόμενα με αυτά των προηγούμενων 
χρήσεων ή αυτά των άλλων φορέων θα μας οδηγήσουν στην εξαγωγή 
ιδιαίτερα χρήσιμων συμπερασμάτων. Η σύγκριση βεβαίως δεν θα πρέπει 
να αφορά τα απόλυτα μεγέθη αφού μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα 
συμπεράσματα. Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να αποφευχθεί κάτι 
τέτοιο είναι η χρησιμοποίηση δεικτών και πιο συγκεκριμένα 
χρηματοοικονομικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί εκφράζουν τις σχέσεις των 
μεγεθών σε ποσοστιαίες μονάδες αποτρέποντας τον εν λόγω κίνδυνο.

Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια πρακτικής εφαρμογής της 
συζητούμενης μεθοδολογίας.
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4.2. Χρηματοοικονομική ανάλυση Δήμων

Αρχικά θα πραγματοποιήσουμε συγκρίσεις χρηματοοικονομικών 
δεικτών που έχουν εξαχθεί βάσει οικονομικών καταστάσεων 
(Ισολογισμούς και Αποτελέσματα Χρήσεως) Δήμων που εφαρμόζουν το 
Διπλογραφικό σύστημα από το έτος 2001. Οι Δήμοι αυτοί έχουν 
πραγματοποιήσει την απογραφή τους προγενέστερα και έχουν συντάξει 
Ισολογισμό Έναρξης με ημερομηνία 31-12-2000. Πρόκειται για Δήμους 
του Νομού Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα για τους:

1. Δήμο Νεάπολης
2. Δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού
3. Δήμο Θέρμης
4. Δήμο Εχεδώρου

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες με τους σημαντικότερους δείκτες 
των παραπάνω Δήμων για τα οικονομικά έτη 2001 και 2002. Έτσι 
μπορούμε να παρατηρήσουμε τόσο την εξέλιξη των δεικτών του κάθε 
οργανισμού από χρονιά σε χρονιά όσο και τις διαφοροποιήσεις των 
δεικτών από Δήμο σε Δήμο.

Δείκτης Κυκλοφοριακης Ρευστότητας ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 Κυκλοφοριακο Ενεργητικό 3,779 2,541 3,720 4,596
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2002 Κυκλοφοριακο Ενεργητικό 1,357 2,314 2,718 3,041
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ενός οργανισμού θα πρέπει να 
μπορούν να καλυφθούν με τη ρευστοποίηση των στοιχείων του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού ώστε να περιορίζεται η απειλή τις 
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας.

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές πως ο Εχέδωρος εμφανίζει 
τη μεγαλύτερη (καλύτερη) κυκλοφοριακή ρευστότητα ενώ η Νεάπολη την
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πιο ασταθή. Γενικά πάντως, βλέπουμε πως οι τέσσερις Δήμοι 
παρουσιάζουν δείκτη μεγαλύτερο της μονάδος γεγονός ιδιαίτερα 
σημαντικό, θετικό και υγιές αφού δείχνουν ικανοί να ανταποκριθούν στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 0,052 0,045 0,009 0,038
Σύνολο Ενεργητικού

2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 0,009 0,040 0,008 0,034
Σύνολο Ενεργητικού

Κατά την εξέταση του δείκτη του Κεφαλαίου Κίνησης προς το 
σύνολο του Ενεργητικού στεκόμαστε σε δυο σημεία. Το ένα είναι η 
μεγάλη μεταβολή (από το 2001 στο 2002) στο δείκτη της Νεάπολης και 
το δεύτερο είναι ο ιδιαίτερα μικρός δείκτης της Θέρμης. Γενικότερα 
πάντως ο συγκεκριμένος δείκτης των τεσσάρων Δήμων εμφανίζεται πολύ 
χαμηλός γεγονός που προφανώς συνδέεται με το βαθμό παγιοποίησης 
του Ενεργητικού τους τον οποίο και θα εξετάσουμε παρακάτω.

Δείκτης Μετρητών ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 Διαθέσιμα 0,803 0,240 0,382 0,824
Κυκλοφοριακο Ενεργητικό

2002 Διαθέσιμα 0,539 0,205 0,382 0,652
Κυκλοφοριακο Ενεργητικό

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 Απαιτήσεις 0,197 0,760 0,618 0,176
Κυκλοφοριακο Ενεργητικό

2002 Απαιτήσεις 0,461 0,795 0,618 0,348
Κυκλοφοριακο Ενεργητικό

Οι Δήμοι δεν ασκούν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα αλλά 
είναι αμιγείς φορείς παροχής υπηρεσιών. Αυτό γίνεται φανερό και από τη 
σύνθεση του κυκλοφοριακού τους ενεργητικού το οποίο περιλαμβάνει
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αποκλειστικά απαιτήσεις και διαθέσιμα. Εμπορεύματα, πρώτες ύλες, 
έτοιμα προϊόντα δεν υπάρχουν. Αυτό που ίσως θα μπορούσαμε να 
συναντήσουμε είναι τα αποθέματα σε αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, 
υλικά κατασκευής & επισκευής τεχνικών έργων. Αυτό προϋποθέτει την 
ύπαρξη οργανωμένης αποθήκης και την παρακολούθηση των εισαγωγών 
και εξαγωγών από αυτή. Αυτό προς το παρών γίνεται μόνο στους πολύ 
μεγάλους Δήμους αλλά και πάλι έχουν σχετικά μηδαμινό μέγεθος. Στους 
υπόλοιπους Ο.Τ.Α. είτε θεωρείται πως τα υλικά αυτά αναλώνονται μέσα 
στη χρήση, είτε γίνεται απογραφή της αποθήκης στο τέλος της χρονιάς 
και αφού συγκριθεί με το υπόλοιπο της αρχής εξάγεται το αποτέλεσμα 
σχετικά με τις αναλώσεις και το υπόλοιπο τέλους. Γενικότερα πάντως 
λόγω του μικρού τους σχετικού μεγέθους, τα αποθέματα δεν αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα επηρεασμού της ρευστότητας των Δήμων

Παρατηρώντας τους εξαγόμενους δείκτες Μετρητών και Απαιτήσεων 
πληροφορούμαστε πως η Νεάπολη και ο Εχέδωρος διατηρούν το 
μεγαλύτερο ποσοστό του κυκλοφοριακού ενεργητικού τους σε μορφή 
διαθεσίμων ενώ το Κορδελιό και η Θέρμη έχουν αντίστοιχα μεγαλύτερο 
ποσοστό σε μορφή απαιτήσεων. Παράλληλα αξιοσημείωτο είναι πως οι 
δείκτες των δυο πρώτων εμφανίζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα, 
ανάμεσα στα εξεταζόμενα έτη. Αντίθετα, στις περιπτώσεις του Κορδελιού 
και της Θέρμης έχουμε μια απόλυτη σταθερότητα.

Δείκτης Παγιοποίησης Ενεργητικού ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 Πάγιο Ενεργητικό 0,918 0,901 0,985 0,924
Σύνολο Ενεργητικού

2002 Πάγιο Ενεργητικό 0,951 0,904 0,983 0,930
Σύνολο Ενεργητικού

Στον παραπάνω πίνακα εμφανίζεται με σαφήνεια το κύριο 
χαρακτηριστικό της περιουσίας των Δήμων το οποίο και θα πρέπει να 
αποτελέσει οδηγό κατά τη διαδικασία της διοίκησης τους. Είναι εμφανές 
πως πρόκειται για οργανισμούς εντάσεως παγίων στοιχείων αφού 
τουλάχιστον το 90% του Ενεργητικού τους αποτελείται από αυτά. Το
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εύρος του μεγέθους είναι μικρό και συναντάμε το μικρότερο στο Κορδελιό 
(90% περίπου) και το μεγαλύτερο στη Θέρμη (98% περίπου). Θα πρέπει 
λοιπόν το στοιχείο να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους Δημοτικούς άρχοντες.

Δείκτης Αξιοποίησης Πάγιου Ενεργητικού ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001
Συν. Λειτ. Έσοδα πληνΧρηματοοικ.

0,214 0,248 0,078 0,244
Παπο Ενεργητικό (Μ.Ο. αρχής & τέλους)

2002 Συν. Λεγγ. Έσοδα πλην Χρηματοοικ. 0,233 0,273 0,097 0,283
Πάγιο Ενεργητικό (Μ.Ο. αρχής & τέλους)

Πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο, παρουσιάζει η διερεύνηση του 
κατά πόσο αξιοποιείται αυτό το μεγάλο πάγιο ενεργητικό των Δήμων. 
Στην προσπάθεια αυτή ιδιαίτερα χρήσιμος είναι ο δείκτης που μας δίνει τη 
σχέση των συνολικών λειτουργικών εσόδων με τα πάγια αυτά, σε 
ποσοστιαία βάση.

Η Νεάπολη, ο Εχέδωρος και το Κορδελιό εμφανίζουν μια 
ομοιόμορφη εικόνα του 21-25% περίπου και μάλιστα με μια μικρή αλλά 
ανοδική τάση (και για τους τρεις) από το 2001 στο 2002. Η Θέρμη από 
την άλλη επιτυγχάνει μια απόδοση κάτω του 10%, το οποίο σαφώς 
προβληματίζει αφού είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Δείκτης Αποδοςης Λειτουργικών Εσόδων ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -0,020 -0,090 0,309 0,105
Συν. Λειτ. Έσοδα πλην Χρηματοοικ.

2002 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -0,186 -0,106 0,284 0,110
Συν. Λεγγ. Έσοδα πλην Χρηματοοικ.

Ωστόσο η καλύτερη αξιοποίηση των παγίων που επιτυγχάνουν οι 
τρεις παραπάνω Δήμοι δεν μετουσιώνεται, όπως φαίνεται από τον 
παραπάνω πίνακα, σε οικονομικό αποτέλεσμα. Η Θέρμη λοιπόν παρά το 
χαμηλό βαθμό αξιοποίησης των παγίων της, εμφανίζει πολύ υψηλό δείκτη 
απόδοσης των λειτουργικών της εσόδων (28-30%), δείκτης ο οποίος 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν του Εχεδώρου (10-11%) και σαφώς 
μεγαλύτερος από αυτούς των άλλων δύο Δήμων που είναι, και βαίνουν,
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αρνητικοί. Εδώ γεννάται αβίαστα το ερώτημα του τι θα θεωρήσουμε 
ουσιαστικότερο. Την καλύτερη αξιοποίηση ή τη μεγαλύτερη απόδοση; Η 
απάντηση βεβαίως είναι η καλύτερη απόδοση σε συνδυασμό με την 
καλύτερη αξιοποίηση. Με άλλα λόγια οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν 
προσπάθεια να αξιοποιήσουν τα πάγια τους με κάθε πρόσφορο τρόπο ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσουν την οικονομικότητα της λειτουργίας 
τους ώστε να επιτύχουν και ικανοποιητική απόδοση. Το ένα λοιπόν 
ζήτημα αγγίζει τα έσοδα που θα παραχθούν ενώ το άλλο κυρίως αφορά 
τα έξοδα που θα πρέπει να ελεγχθούν.

Δείκτης Χρέους ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,050 0,015 0,006 0,029
ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ + ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2002 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,047 0,012 0,006 0,028
ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ + ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μιλήσαμε παραπάνω για τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των 
Δήμων και το κεφάλαιο κίνησης που διαθέτουν. Ωστόσο οι Δήμοι, όπως 
και οι περισσότεροι οικονομικοί φορείς, έχουν και μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις (με την έννοια των Ξένων Κεφαλαίων) οι οποίες κατά κύριο 
λόγο προέρχονται από συμβόλαια δανειοδοτήσεων. Από το σχετικό 
πίνακα βλέπουμε πως οι υποχρεώσεις αυτού του τύπου και των τεσσάρων 
Δήμων αποτελούν πολύ μικρό μέρος του συνόλου των μακροπρόθεσμων 
(με την ευρύτερη έννοια) υποχρεώσεων, συνυπολογίζοντας δηλαδή και 
τα Ίδια τους κεφάλαια. Συγκριτικά, η Νεάπολη και ο Εχέδωρος 
εμφανίζουν μεγαλύτερο δείκτη χρέους σε σχέση με αυτούς των άλλων 
δύο. Η Νεάπολη συγκεκριμένα έχει δάνεια ίσα με το 5% περίπου του 
συνόλου των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της, ο Εχέδωρος ίσα με το 
3%, το Κορδελιό ίσα με το 1,5% ενώ η Θέρμη ίσα μόλις με το 0,6%.

Κατά τη λογική του ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ενός 
οργανισμού θα πρέπει να μπορούν να καλυφθούν με τη ρευστοποίηση 
των στοιχείων του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, οι μακροπρόθεσμες
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υποχρεώσεις, αντίστοιχα, θα πρέπει να μπορούν να καλυφθούν με τη 
ρευστοποίηση των παγίων.

Δείκτης Κάλυψης Μακρ. Υποχρ. απο Παγια ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 Πάγιο Ενεργητικό πλην Κοινοχρήστων 17,058 71,301 151,390 27,849
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2002 Πάγιο Ενεργητικό πλην Κοινοχρήστων 18,664 62,714 163,410 30,613
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα πάγια των Δήμων, όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα, όχι 
απλά καλύπτουν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, αλλά μάλιστα το 
κάνουν κατά πολλές φορές. Το Κορδελιό και η Θέρμη λοιπόν εμφανίζουν 
δείκτες της τάξεως των 60, 70, 150 και 165 φορών ενώ η Νεάπολη και ο 
Εχέδωρος των 20 και 30 φορών. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις οφείλεται 
στο τεράστιο μέγεθος των παγίων (π.χ. Θέρμη) ενώ σε άλλες στην πολύ 
μικρή δανειακή τους επιβάρυνση (π.χ. Κορδελιό). Σε κάθε περίπτωση 
πάντως δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως ένα πολύ καλό στοιχείο των 
Δήμων αυτών αφού και ικανοί να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους 
εμφανίζονται και σε περίπτωση που χρειαστεί να δανειοδοτηθούν 
περαιτέρω δεν θα συναντήσουν, προφανώς, ιδιαίτερο πρόβλημα στο να 
το καταφέρουν.

Δείκτης Ξένων / ίδιων Κεφαλαίων ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 -ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,073 0,046 0,010 0,042
Ίδια Κεφαλαία

2002 Ξένα Κεφαλαία 0,078 0,044 0,011 0,045
Ίδια Κεφαλαία

Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται και από το δείκτη των Ξένων 
κεφαλαίων προς τα Ίδια αφού επιβεβαιώνει πως η χρήση των πρώτων 
από τους Ο.Τ.Α. είναι σχετικά πολύ μικρή. Τον καλύτερο (μικρότερο) 
δείκτη εμφανίζει και πάλι η Θέρμη (1%) ενώ ακολουθούν το Κορδελιό και 
ο Εχέδωρος με κάπως μεγαλύτερο (4,5%). Η Νεάπολη με δείκτη 7-8% 
έχει τη σχετικά μεγαλύτερη χρηματοοικονομική μόχλευση η οποία όμως
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επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί προβληματική. Αξιοσημείωτη εδώ είναι η 
σταθερότητα που έχουν και οι τέσσερις Δήμοι όσον αφορά τη 
μεταβλητότητα του δείκτη από χρονιά σε χρονιά.

Δείκτης Κυκλοφοριακης Ταχύτητας Ιδιων Κεφαλαίων ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 Κυκλ ος Εργασιών 0,184 0,212 0,070 0,207
Ίδια Κεφαλαία (μ.ο. αρχής & τέλους)

2002 Κύκλος Εργασιών 0,212 0,239 0,081 0,221
Ίδια Κεφαλαία (μ.ο. αρχής & τέλους)

Το γεγονός ότι οι Δήμοι έχουν μεγάλο ποσοστό Ιδίων κεφαλαίων 
προκαλεί πρόσθετο ενδιαφέρον (όπως πριν στην περίπτωση των παγίων) 
διερεύνησης του κατά πόσο αυτά χρησιμοποιούνται παραγωγικά και σε 
επόμενο επίπεδο του πόσο αποδοτική είναι αυτή. Ως μέτρο κρίσης για την 
αξιοποίησή τους λαμβάνουμε τον κύκλο εργασιών που επιτυγχάνουν οι 
Δήμοι με τα χρησιμοποιούμενα Ίδια κεφάλαιά τους. Παρατηρούμε πως η 
Νεάπολη, ο Εχέδωρος και το Κορδελιό πραγματοποιούν κύκλο εργασιών 
που ισούται με το XU ή και Vs του ύψους των Ιδίων κεφαλαίων τους ενώ 
η Θέρμη ακόμη λιγότερο, ίσο με το 7ΐ3 περίπου.

Δείκτης Αποδοςης Ιδιων Κεφαλαίων ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ -0,004 -0,021 0,024 0,025

Ίδια Κεφαλαία

2002 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -0,044 -0,028 0,027 0,030
Ίδια Κεφαλαία

Όσον αφορά την απόδοση επί των Ιδίων κεφαλαίων τους ο 
Εχέδωρος και η Θέρμη εμφανίζουν σαφώς καλύτερους δείκτες από τους 
άλλους δύο Δήμους, αλλά παραμένουν επίσης σε πολύ χαμηλό επίπεδο 
απόδοσης. Το χαμηλό βέβαια επίπεδο δεν είναι κατ' ανάγκη κακό αφού 
δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει πως η απόδοση μπορεί να πάρει και 
αρνητικές τιμές όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις της Νεάπολης και του 
Κορδελιού. Εξήγηση και αιτιολόγηση των αρνητικών αποδόσεων θα 
αναζητήσουμε στα στοιχεία των επόμενων δυο πινάκων.
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Δείκτης Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 Μεικτά Αποτελ. Εκμετάλλευσης 0,164 0,285 0,409 0,405
Κύκλος Εργασιών

2002 Μεικτά Αποτελ. Εκμετάλλευσης 0,047 0,334 0,402 0,407
Κ υκλ ος Εργασιών

Δείκτης Διοικητικών Εξόδων ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΡΜΗ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

2001 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 0,284 0,451 0,357 0,444
Κυκλ ος Εργασιών

2002 Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 0,317 0,461 0,233 0,445
Κύκλος Εργασιών

Παρατηρούμε πως, με εξαίρεση τη Νεάπολη, οι οργανισμοί 
πραγματοποιούν αρκετά υψηλά περιθώρια μεικτού κέρδους. Ωστόσο 
λόγω της αυξημένης γραφειοκρατίας που αναπτύσσεται προκειμένου να 
παρέχεται εξυπηρέτηση στους πολίτες ιδιαίτερα αυξημένα εμφανίζονται τα 
διοικητικά τους έξοδα αποτελώντας σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν το 
V2 του κύκλου εργασιών. Για να καταστεί εφικτό να καλυφθεί αυτό το 
πολύ υψηλό διοικητικό κόστος πρέπει να επιτευχθεί αντίστοιχο πολύ 
υψηλό μεικτό περιθώριο κέρδους. Χαρακτηριστική η περίπτωση του 
Κορδελιού το οποίο ενώ επιτυγχάνει αρκετά υψηλό μεικτό περιθώριο 
(περί το 30% του κύκλου εργασιών) καταλήγει να έχει αρνητικό καθαρό 
αποτέλεσμα αφού έχει διοικητικά έξοδα ίσα με το 45% του κύκλου.

Οι Δήμοι λοιπόν, καταρχήν, θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά και 
να κρίνουν αν η διάθεση όλων αυτών των πόρων στη διοικητική τους 
λειτουργία είναι όντως αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για τους πολίτες 
τους και πως δεν είναι αυξημένα λόγο έλλειψης οικονομικότητας (κατά 
τον έλεγχο αυτό αρωγός μπορεί να σταθεί και η Αναλυτική Λογιστική). 
Κατόπιν, σημαντικό είναι να προσπαθήσουν να αυξήσουν τον κύκλο 
εργασιών τους μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των παγίων στοιχείων 
τους ώστε διατηρώντας αυτούς τους υψηλούς δείκτες μεικτού κέρδους να 
έχουν τη δυνατότητα να αποφεύγουν τις ζημιογόνες χρήσεις.
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4.3. Σύγκριση Δήμων & Εταιριών μέσω αριθμοδεικτών

Είδαμε πώς μέσω της τήρησης του Διπλογραφικού και της 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να 
καταστεί γνώστης των οικονομικών δεδομένων ενός Ο.Τ.Α. και γιατί η 
γνώση των δεδομένων αυτών είναι χρήσιμη για τους ασκούντες τη 
διοίκηση αυτού. Περιγράψαμε συνοπτικά πώς μπορεί να επιτευχθεί η 
ανάλυση και η βαθύτερη γνώση στοιχείων που αφορούν την περιουσιακή 
διάρθρωση των Δήμων, την απόδοση τους, τη ρευστότητά τους, την 
ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις εκάστοτε υποχρεώσεις τους. 
Παράλληλα κάναμε μια προσπάθεια να καταστήσουμε την ανάλυση αυτή 
διαχρονική (υπό τον περιορισμό της έλλειψης στοιχείων για περισσότερα 
έτη) και να εξάγουμε συμπεράσματα φέρνοντας σε αντιπαράθεση στοιχεία 
διαφορετικών Δήμων συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.

Στο παρών σημείο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα ακόμη 
τολμώντας μια σύγκριση, βάσει αριθμοδεικτών, ανάμεσα σε Δήμους και 
Εταιρίες. Η σύγκριση αυτή στηρίζεται στη βασική παραδοχή πως αν οι 
Ο.Τ.Α. θα έπρεπε να ενταχθούν σε κάποιο κλάδο δραστηριότητας αυτός 
σαφώς θα ήταν ο κλάδος της Παροχής Υπηρεσιών. Δεδομένης της 
παραπάνω παραδοχής, και η οποία κατά την κρίση του γράφοντος δεν 
απέχει πολύ από την πραγματικότητα, επιλέχθηκαν προς σύγκριση οι 
παρακάτω εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο:

1. ICAP Α.Ε. (ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

2. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (σύμβουλοι τεχνολογίας & ανάπτυξης)

3. ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων)

4. MRB HELLAS Α.Ε.

Η σύγκριση ενός μόνο Δήμου προς μιας μόνο Εταιρίας (ειδικά 
στην περίπτωσή μας όπου δεν υπάρχουν στοιχεία σειράς ετών) θα 
μπορούσε πιθανόν να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα λόγω της 
τυχαίας συγκυρίας ή των εκτάκτων γεγονότων και ιδιαιτεροτήτων
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κάποιας χρήσης. Θα στηριχθούμε λοιπόν σε στοιχεία πλήθους Εταιριών 
και Δήμων, ώστε να είναι το δείγμα μας μεγαλύτερο και το αποτέλεσμα 
της κρίσης μας πιο ρεαλιστικό. Στην προσπάθεια αυτή για μεγαλύτερη 
αξιοπιστία στα συμπεράσματα της πραγματοποιούμενης έρευνας, 
υπολογίζουμε μέσους όρους οι οποίοι και αποτελούν τα μεγέθη που 
συγκρίνουμε. Κατά τον υπολογισμό των μέσων όρων χρησιμοποιούμε 
τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου (αντί του απλού μέσου όρου) 
παίρνοντας ως βάση στάθμισης των απλό μέσο όρο των 
πραγματοποιούμενων συνολικών λειτουργικών εσόδων (πλην 
χρηματοοικονομικών) των φορέων κατά τα δυο τελευταία έτη. Έτσι 
προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες με τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε 
Δήμου ή Εταιρίας στον εξαγόμενο δείκτη.

Η Θέρμη και ο Εχέδωρος βλέπουμε πως συμμετέχουν κατά 
32,57% και 30,31% αντίστοιχα, ενώ η Νεάπολη συμμετέχει με 
21,57% και το Κορδελιό με 12,55%. Αθροιζόμενα βεβαίως τα επί 
μέρους ποσοστά συμμετοχής έχουν ως αποτέλεσμα τη μονάδα (Ι,ΟΟΟ).
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Όσον αφορά τις Εταιρίες, η ICAP συμμετέχει με 58,98%, η 
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ με 14,72%, οι ΕΥΡΩΣΥΜ ΒΟΥΛΟΙ με 13,99% και
η MRB HELLAS με 12,31%. Όπως και πριν, τα ποσοστά συμμετοχής 
έχουν ως άθροισμα τη μονάδα (Ι,ΟΟΟ).

4.3.1.1. Δεΐκτεε Ρευστότηταε

Η βραχυχρόνια οικονομική θέση ενός οργανισμού και η ικανότητά 
του να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μπορεί να 
διερευνηθεί με σχετική ακρίβεια από τους αριθμοδείκτες ρευστότητας 
(Liquidity ratios).

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Current ratio)
ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

Κυκλοφοριακο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

Κυκλοφοριακο

Ενεργητικό

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ 2.296.895,96 607.758,78 3,779 0,815 1.163.431,32 857.281,38 1,357 0,293
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 1.490.739,17 586.785,98 2,541 0,395 1.449.148,86 626.216,71 2,314 0,360
ΘΕΡΜΗ 1.444.975,65 388.441,53 3,720 1,212 1.553.547,90 571.557,45 2,718 0,885
ΕΧΕΔΩΡΟΣ 1.841.687,43 400.742,13 4,596 1,393 2.013.976,29 662.180,74 3,041 0,922
ΣΥΝΟΛΟ 3,815 2,460

Δείκτης Κυκλοφοριακης Ρευστότητας (Current ratio)
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

Κυκλοφοριακο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
Δείκτης

ICAP 13.429.441,73 5.289.570,56 2,539 1,497 12.287.713,25 4.064.281,77 3,023 1,783
ΕΥΡΩΣΥΜ ΒΟΥΛΟΙ 4.980.352,05 1.456.091,70 3,420 0,478 3.487.920,03 1.549.398,53 2,251 0,315
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 690.987,10 973.426,12 0,710 0,104 774.009,68 888.025,24 0,872 0,128
MRB HELLAS 1.375.510,50 1.201.798,30 1,145 0,141 1.807.746,47 1.363.429,05 1,326 0,163
ΣΥΝΟΛΟ 2,220 2,389

Ο μέσος σταθμικός δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας που 
υπολογίζεται παραπάνω βλέπουμε πως είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα 
τόσο για τους Δήμους όσο και για τις Εταιρίες, γεγονός ιδιαίτερα θετικό 
για την οικονομική τους θέση. Κατά το έτος 2001 ωστόσο παρατηρείται 
μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο δείκτη των Δήμων και τον 
αντίστοιχο δείκτη των Εταιριών αφού ο δεύτερος είναι σχεδόν διπλάσιος. 
Το 2002 έχουμε μια πολύ σημαντική σύγκλιση των δεικτών αυτών,
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σύγκλιση η οποία τροφοδοτείται και από τη βελτίωση του μεγέθους από 

την πλευρά των Εταιριών αλλά και από τη μεγάλη πτώση του δείκτη των 

Δήμων.

Δεδομένου του γεγονότος πως τα αποθέματα αποτελούν μηδαμινό 

μέγεθος, τόσο στους Ισολογισμούς των Δήμων όσο και σε αυτούς των 

Εταιριών που μελετούμε, το Κυκλοφοριακό τους Ενεργητικό αποτελείται 

από Απαιτήσεις και Διαθέσιμα. Στους Δήμους, πολλές φορές στις 

απαιτήσεις συναντούμε οφειλές πενταετίας ή και δεκαετίας. Τίθεται 

λοιπόν ένα ζήτημα επισφαλειών για τις απαιτήσεις αυτές και κατ' 

επέκταση και ένα ζήτημα λογιστικού χειρισμού τους.

Τυπικά ένας Δήμος δύσκολα μπορεί να έχει επισφάλειες αφού πέρα 

από τη δυνατότητα (και υποχρέωση) να κινηθεί νομικά εναντίον των 

οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τις απαιτήσεις του, προηγείται και 

έναντι των πάντων κατά την είσπραξη οφειλών αφού αποτελεί τμήμα του 

Δημοσίου. Από την άλλη πλευρά σαφώς ένα μέρος των απαιτήσεων δεν 

αποτελεί άμεσα ρευστοποιήσιμο στοιχείο. Έτσι κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο 

να εξετάσουμε έναν πιο "αυστηρό" δείκτη, αυτόν της Άμεσης Ρευστότητας 

που λαμβάνει υπόψη τη σχέση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και 

των διαθεσίμων.

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick ratio)
ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

Διαθέσιμα
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ 1.845.519,90 607.758,78 3,037 0,655 626.682,93 857.281,38 0,731 0,158
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 357.634,12 586.785,98 0,609 0,095 297.629,83 626.216,71 0,475 0,074
ΘΕΡΜΗ 551.759,84 388.441,53 1,420 0,463 592.734,14 571.557,45 1,037 0,338
ΕΧΕΔΩΡΟΣ 1.517.225,12 400.742,13 3,786 1,148 1.313.404,89 662.180,74 1,983 0,601
ΣΥΝΟΛΟ 2,361 1,171

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick ratio)
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Βραχυπρόθεσμες
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 5.255.244,59 5.289.570,56 0,994 0,586 3.194.763,65 4.064.281,77 0,786 0,464
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2.365.688,67 1.456.091,70 1,625 0,227 631.339,60 1.549.398,53 0,407 0,057
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 206.205,75 973.426,12 0,212 0,031 98.294,33 888.025,24 0,111 0,016
MRB HELLAS 296.629,04 1.201.798,30 0,247 0,030 239.939,83 1.363.429,05 0,176 0,022
ΣΥΝΟΛΟ 0,874 0,559
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Σύμφωνα λοιπόν με το δείκτη της άμεσης ρευστότητας οι Δήμοι 

εμφανίζονται ικανοί να ανταποκριθούν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

τους και μόνο με τα διαθέσιμό τους. Κατά το 2002 βέβαια έχουν μια 

μεγάλη πτώση στο δείκτη, ωστόσο αυτός παραμένει μεγαλύτερος της 

μονάδος. Η πτώση αυτή παρατηρείται και στον δείκτη των Εταιριών ο 

οποίος πάντως και τις δυο χρονιές είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον 

αντίστοιχο των Δήμων (κατά 2 και 3 φορές μάλιστα).

Δείκτης Μετρητών (Cash ratio)
ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

Διαθέσιμα Κυκλοφοριακό
Ενεργητικό Δείκτης Σταθμισμένος

Δείκτης Διαθέσιμα Κυκλοφοριακό
Ενεργητικό Δείκτης Σταθμισμένος

Δείκτης

1.845.519,90
357.634,12
551.759,84

1.517.225,12

2.296.895,96
1.490.739,17
1.444.975,65
1.841.687,43

0,803
0,240
0,382
0,824

0,173
0,037
0,124
0,250

626.682,93
297.629,83
592.734,14

1.313.404,89

1.163.431,32
1.449.148,86
1.553.547,90
2.013.976,29

0,539
0,205
0,382
0,652

0,116
0,032
0,124
0,198

ΣΥΝΟΛΟ 0,584 0,470

Δείκτης Μετρητών (Cash ratio)
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

Διαθέσιμα Κυκλοφοριακό
Ενεργητικό Δείκτης Σταθμισμένος

Δείκτης Διαθέσιμα Κυκλοφοριακό
Ενεργητικό Δείκτης Σταθμισμένος

Δείκτης

ICAP 5.255.244,59 13.429.441,73 0,391 0,231 3.194.763,65 12.287.713,25 0,260 0,153
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2.365.688,67 4.980.352,05 0,475 0,066 631.339,60 3.487.920,03 0,181 0,025
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 206.205,75 690.987,10 0,298 0,044 98.294,33 774.009,68 0,127 0,019
MRB HELLAS 296.829,04 1.375.510,50 0,216 0,027 239.939,83 1.807.746,47 0,133 0,016
ΣΥΝΟΛΟ 0,368 0,213

Το γεγονός της ύπαρξης υψηλής διακράτησης διαθεσίμων στους 

Δήμους φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα που δείχνει την 

ποσοστιαία συμμετοχή των διαθεσίμων στο σύνολο του Κυκλοφοριακού 

τους Ενεργητικού. Οι Δήμοι λοιπόν κατά το 2001 έχουν σε μορφή 

μετρητών και καταθέσεων το πενήντα οκτώ τοις εκατό του 

Κυκλοφοριακού τους Ενεργητικού ενώ οι Εταιρίες το τριάντα επτά εκατό. 

Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και το 2002 αφού η απόσταση διατηρείται 

παρόλο που οι Δήμοι μειώνουν το δείκτη σε σαράντα επτά τοις εκατό 

αφού αυτός των Εταιριών περιορίζεται ακόμη περισσότερο στο είκοσι ένα 

τοις εκατό.
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Στην παρατηρούμενη αυτή απόσταση των δεικτών συμβάλουν 

σημαντικά και οι περιορισμοί που τίθενται στους Ο.Τ.Α. από το Δημοτικό 

και Κοινοτικό Κώδικα σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης και 

εκμετάλλευσης των διαθεσίμων τους. Συγκεκριμένα, στην παρ. 2 του 

αρθ. 232 του Δ.Κ.Κ. ορίζεται πως τα διαθέσιμα των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να 

κατατίθενται υποχρεωτικά σε λογαριασμούς όψεως. Έτσι ουσιαστικά 

δεσμεύονται τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία, εφόσον υπήρχε η 

δυνατότητα, θα μπορούσαν να έχουν άλλη μορφή, να αξιοποιούνται 

αποδοτικότερα και να δημιουργούν πρόσθετα έσοδα για τους Ο.Τ.Α. Η πιο 

απλή μορφή θα μπορούσε να είναι η αγορά εντόκων γραμματίων του 

δημοσίου, κρατικών ομολόγων ή και άλλων, μηδενικού κινδύνου, 

χρεογράφων.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

1.689.137,18
903.953,19

1.056.534,12
1.440.945,30

32.447.407,33
20.190.817,56

114.698.116,84
37.730.408,27

0,052
0,045
0,009
0,038

0,011
0,007
0,003
0,012

306.149,94
822.932,15
981.990,45

1.351.795,55

32.377.024,62
20.774.837,88

119.120.007,58
39.964.453,41

0,009
0,040
0,008
0,034

0,002
0,006
0,003
0,010

ΣΥΝΟΛΟ 0,033 0,021

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 8.139.871,17 20.995.049,55 0,388 0,229 8.223.431,48 19.632.294,34 0,419 0,247
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 3.524.260,35 6.950.826,03 0,507 0,071 1.938.521,50 7.682.943,43 0,252 0,035
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ -282.439,02 1.323.268,51 -0,213 -0,031 -114.015,56 1.382.872,96 -0,082 -0,012
MRB HELLAS 173.712,20 1.596.105,86 0,109 0,013 444.317,42 1.995.410,14 0,223 0,027
ΣΥΝΟΛΟ 0,282 0,297

Το κεφάλαιο κίνησης εμφανίζει το μέρος του Κυκλοφοριακού 

Ενεργητικού που έχει χρηματοδοτηθεί με μακροπρόθεσμα κεφάλαια του 

οργανισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ακόμη κριτήριο για τη 

βραχυπρόθεσμη ρευστότητα ενός οργανισμού. Ο δείκτης του Κεφαλαίου 

Κίνησης προς το σύνολο του Ενεργητικού δείχνει το δυνητικό απόθεμα 

ρευστότητας που έχει ο οργανισμός.
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Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα γίνεται φανερό πως οι 

Δήμοι υπολείπονται σημαντικά των Εταιριών ως προς το δυνητικό αυτό 

απόθεμα αφού οι μέσοι δείκτες τους όχι μόνο είναι πάρα πολύ χαμηλοί, 

αλλά δείχνουν και τάση για ακόμη μεγαλύτερη μείωση. Αντίθετα, οι μέσοι 

δείκτες των Εταιριών εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιητικοί φθάνοντας 

για το μεν 2001 το 28,2% για το δε 2002 το 29,7%.

4.3.1.2. Δείκτεε Χοηυ/κήε Μόνλευσηε & Πεο. Διόοθοωσηο

Το επόμενο βήμα στην ανάλυση που επιχειρούμε θα είναι η 

αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου κινδύνου επιβίωσης των οργανισμών 

και των συνθηκών μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας 

τους. Συγκεκριμένα θα επιδιώξουμε τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ 

των Ιδίων και των Ξένων κεφαλαίων καθώς και μεταξύ των 

Μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων. Οι 

αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και περιουσιακής 

διάρθρωσης (Financial Leverage ratios) θα είναι το μέσο και οδηγός μας 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Δείκτης Χρέους (Debt ratio)
ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ + ΊΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ + 

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

1.597.038,24
301.882,86
704.324,22

1.054.958,50

31.791.452,15
19.573.529,76

114.223.056,79
36.927.386,44

0,050
0,015
0,006
0,029

0,011
0,002
0,002
0,009

1.485.425,78
234.131,46
672.474,77

1.117.137,55

31.457.615,24
19.922.401,98

118.412.440,17
39.266.452,52

0,047
0,012
0,006
0,028

0,010
0,002
0,002
0,009

ΣΥΝΟΛΟ 0,024 0,023

Δείκτης Χρέους (Debt ratio)
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ICAP

ΕΥΡΩΣΥΜ ΒΟΥΛΟΙ 

ΚΑΘ ΑΡΟΤΕΧΝIΚΗ 

MRB HELLAS

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι- 
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ Σταθμισμένος

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι- 

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δείκτης
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

169.790,00
628.107,91
194.506,03

0,00

15.703.614,36
5.492.083,62

347.958,01
332.181,97

0,011
0,114
0,559
0,000

0,006
0,016
0,082
0,000

33.958,00
718.055,48
172.154,62

0,00

15.567.972,68
6.094.027,60

494.847,72
511.852,56

0,002
0,118
0,348
0,000

0,001
0,016
0,051
0,000

ΣΥΝΟΛΟ 0,104 0,068
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Η Χρηματοοικονομική Μόχλευση συνήθως μετριέται με τον λόγο 

του μακροπρόθεσμου χρέους προς το σύνολο των μακροπρόθεσμων 

κεφαλαίων της επιχείρησης. Ο δείκτης μπορεί να λάβει τιμές μικρότερες, 

ίσες ή μεγαλύτερες της μονάδος. Στην περίπτωση που εξετάζουμε όλοι οι 

μέσοι δείκτες είναι μικρότεροι της μονάδος γεγονός που σημαίνει πως οι 

δανειστές των οργανισμών του δείγματός μας μάλλον θα πρέπει να 

νοιώθουν ασφαλείς ως προς την κάλυψη των οφειλόμενων σε αυτούς σε 

περίπτωση αποτυχίας των εν λόγω οργανισμών.

Ειδικότερα οι Δήμοι βλέπουμε πως έχουν τόσο χαμηλό δείκτη 

{0,02) που μάλλον πολλοί θα ήταν πρόθυμοι να τους δανειοδοτήσουν. 

Από την άλλη πλευρά και οι Εταιρίες, με δείκτη 0,10 και 0,06, δεν 

παρουσιάζουν υψηλό χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

Δείκτης Καλ υψης Μακρ. Υποχρ. απο Παγια

ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

Πάγιο Ενεργητικό πλην
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (Μ.Ο. 

ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ)

Μακρ. Υποχρεώσεις 
(Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ & 

ΤΕΛΟΥΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΗΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (Μ.Ο. 

ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ)

Μακρ. Υποχρεώσεις 
(Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ & 

ΤΕΛΟΥΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

27.308.934,30
17.215.087,63

108.880.437,96
31.053.971,97

1.600.931,84
241.441,17
719.207,14

1.115.103,67

17,058
71,301

151,390
27,849

3,679
11,087
49,308

8,441

28.765.287,73
16.807.906,70

112.491.511,60
33.247.335,14

1.541.232,01
268.007,16
688.399,50

1.086.048,03

18,664
62,714

163,410
30,613

4,026
9,752

53,223
9,279

ΣΥΝΟΛΟ 72,515 76,280

Δείκτης Καλ υψης Μακρ. Υποχρ. απο Παγια

ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Μ.Ο. 

ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ)

ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
(Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ & 

ΤΕΛΟΥΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ Σταθμισμένο

Σ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Μ.Ο. 

ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ)

Μακρ. Υποχρεώσεις 
(Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ & 

ΤΕΛΟΥΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 

Σ ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 5.665.762,66 238.284,50 23,777 14,024 6.820.739,92 101.874,00 66,953 39,490
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 904.478,00 314.053,96 2,880 0,403 2.322.104,92 673.081,70 3,450 0,483
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 629.483,57 204.626,83 3,076 0,453 620.562,55 183.330,33 3,385 0,498
MRB HELLAS 207.197,80 0,00 0,000 0,000 194.690,70 0,00 0,000 0,000
ΣΥΝΟΛΟ 14,880 40,471

Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται και από τις τιμές που 

βλέπουμε να παίρνει ο δείκτης κάλυψης των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων των φορέων που ερευνούμε, από τα πάγια περιουσιακά 

τους στοιχεία. Οι Δήμοι εμφανίζουν μια υψηλή και ταυτόχρονα σταθερή 

κάλυψη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων τους, της τάξεως των 72
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και 76 φορών, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές συνθήκες 

εξασφάλισης των δανειστών τους.

Σημειώνεται εδώ πως για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη έχει 

αφαιρεθεί από το πάγιο Ενεργητικό των Δήμων η αξία των 

κοινόχρηστων στοιχείων αφού αυτά, όπως προαναφέρθηκε, δεν 

μπορούν να ρευστοποιηθούν συνεπώς δεν μπορούν να συνεισφέρουν 

στην κάλυψη των υποχρεώσεων.

Αντίθετα οι Εταιρίες έχουν σαφώς μικρότερο δείκτη (15 και 40 

φορές) αλλά εμφανίζουν μια τάση για βελτίωση του δείκτη τους.

Δείκτης =ενων / Ιδιων Κεφαλαίων

ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια Κεφαλαία ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια Κεφαλαία ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

2.204.797,02
888.668,84

1.092.765,75
1.517.879,68

30.194.413,91
19.271.646,90

113.518.732,57
35.872.427,94

0,073
0,046
0,010
0,042

0,016
0,007
0,003
0,013

2.342.707,16
860.348,17

1.244.032,22
1.717.139,24

29.972.189,46
19.688.270,52

117.739.965,40
38.149.314,97

0,078
0,044
0,011
0,045

0,017
0,007
0,003
0,014

ΣΥΝΟΛΟ 0,039 0,041

Δείκτης Ξένων / Ιδιων Κεφαλαίων

ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ Σταθμισμένος
ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 5.459.360,56 15.533.824,36 0,351 0,207 4.098.239,77 15.534.014,68 0,264 0,156
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2.084.199,61 4.863.975,71 0,428 0,060 2.267.454,01 5.375.972,12 0,422 0,059
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 1.167.932,15 153.451,98 7,611 1,120 1.060.179,86 322.693,10 3,285 0,484
MRB HELLAS 1.201.798,30 332.181,97 3,618 0,445 1.363.429.05 511.852.56 2,664 0,328
ΣΥΝΟΛΟ 1,832 1,027

Ο λόγος των Ξένων προς τα Ίδια κεφάλαια μπορεί να μας δώσει 

εικόνα για τις πηγές χρηματοδότησης των εξεταζόμενων φορέων. 

Κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμος αφού μπορεί να αναδειχθεί το ενδεχόμενο 

υπερδανεισμού ενός φορέα.

Συγκρίνοντας τους μέσους δείκτες Δήμων και Εταιριών 

οδηγούμαστε σαφώς στο συμπέρασμα πως σε δυσμενέστερη θέση 

βρίσκονται οι δεύτερες. Ειδικότερα παρατηρούμε πως στους Δήμους η 

χρήση των Ξένων κεφαλαίων είναι ελάχιστη γεγονός που θα μπορούσε 

ίσως να χαρακτηρισθεί ακόμη και ως υποδανεισμός. Αποτελεί λοιπόν
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σίγουρα χρήσιμο στοιχείο για τους δημοτικούς άρχοντες που θα πρέπει να 

συνυπολογίσουν την εν λόγω παράμετρο στις αποφάσεις τους για 

επενδύσεις.

Αντίθετα οι Εταιρίες, ειδικά το 2001, εμφανίζονται πιο εκτεθειμένες 

σε κινδύνους που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση 

και μάλλον θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Η βελτίωση 

του δείκτη τους κατά το 2002 αποτελεί θετικό και ενθαρρυντικό στοιχείο 

που δείχνει πως μεριμνούν για τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Έξοδα

ΔΑΝΕΙΑ (Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ & 
ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΈΞΟΔΑ
ΔΑΝΕΙΑ (Μ.Ο, ΑΡΧΗΣ & 

ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

127.284,91
22.293,80
74.525,45
81.905,07

1.702.073,89
294.299,43
748.391,41

1.203.921,50

0,075
0,076
0,100
0,068

0,016
0,012
0,032
0,021

122.221,08
25.813,21
71.872,40
78.258,36

1.649.777,69
333.542,41
719.207,14

1.147.711,05

0,074
0,077
0,100
0,068

0,016
0,012
0,033
0,021

ΣΥΝΟΛΟ 0,081 0,082

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΈΞΟΔΑ

ΔΑΝΕΙΑ (Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ 
& ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΈΞΟΔΑ
ΔΑΝΕΙΑ (Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ 

& ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 56.319,82 482.610,00 0,117 0,061 31.673,28 237.706,00 0,133 0,070
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 28.694,19 337.490,83 0,085 0,011 56.949,46 774.851,93 0,073 0,009
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 28.966,01 224.181,18 0,129 0,031 30.430,22 202.884,68 0,150 0,036
MRB HELLAS 21.139,58 0,00 0,000 0,000 23.583,28 0,00 0,000 0,000
ΣΥΝΟΛΟ 0,103 0,115

Στο σημείο αυτό χρήσιμο κρίνεται να εξετασθεί η επιβάρυνση που 

συνεπάγονται τα Ξένα κεφαλαία για τους Δήμους και τις Εταιρίες. Οι 

Δήμοι αντλούν τα δανειακά τους κεφάλαια κυρίως από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Βλέπουμε πως οι Δήμοι δανείζονται με 

ευνοϊκότερους όρους αφού η μέση ετήσια επιβάρυνσή τους ισούται με 8% 

ενώ οι Εταιρίες έχουν ένα κόστος ίσο με 10-11,5%. Κρίνεται λοιπόν 

ιδιαιτέρως προνομιακή και συμφέρουσα η χρηματοδότηση των Δήμων 

από το Τ.Π.Δ. αφού η διαφορά του 2-2,5% όταν πρόκειται για επιτόκιο 

δανεισμού είναι πολύ σημαντική.
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Δείκτης Παγιοποίησης Ενεργητικού

ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολο Ενεργητικού ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

29.779.635,82
18.197.038,04

112.967.756,33
34.860.890,02

32.447.407,33
20.190.817,56

114.698.116,84
37.730.408,27

0,918
0,901
0,985
0,924

0,198
0,140
0,321
0,280

30.802.057.75 
18.789.381,01

117.113.769,28
37.178.991.76

32.377.024,62
20.774.837,88

119.120.007,58
39.964.453,41

0,951
0,904
0,983
0,930

0,205
0,141
0,320
0,282

ΣΥΝΟΛΟ 0,939 0,948

Δείκτης Παγιοποίησης Ενεργητικού

ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ Σταθμισμένος
ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 6.916.743,32 20.995.049,55 0,329 0,194 6.724.736,51 19.632.294,34 0,343 0,202
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1.339.202,66 6.950.826,03 0,193 0,027 3.305.007,17 7.682.943,43 0,430 0,060
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 632.281,41 1.323.268,51 0,478 0,070 608.843,69 1.382.872,96 0,440 0,065
MRB HELLAS 210.808,96 1.596.105,86 0,132 0,016 178.572,44 1.995.410,14 0,089 0,011
ΣΥΝΟΛΟ 0,307 0,338

Πέρα από τη χρηματοδότηση της περιουσίας τους χρήσιμο είναι να 

εξετάσουμε τη διάρθρωση και τη συγκρότησή της ώστε η εικόνα μας να 

είναι πληρέστερη. Ο λόγος των παγίων στοιχείων προς τη συνολική αξία 

του Ενεργητικού των οργανισμών καταδεικνύει το αν αυτοί ανήκουν στην 

κατηγορία εντάσεως παγίων ή στην κατηγορία εντάσεως 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Οι παραπάνω δείκτες μας δείχνουν πως οι Δήμοι έχουν παγιοποίηση 

της περιουσίας τους περί το 93 με 94% σε αντίθεση με τις Εταιρίες που 

έχουν σαφώς μικρότερο δείκτη που κυμαίνεται ανάμεσα στο 30 με 34%. 

Η τεράστια αυτή παγιοποίηση δεν μπορεί παρά να γεννά ερωτήματα 

σχετικά με την αξιοποίηση ή μη των παγίων αυτών από του Δήμους 

στοιχείο όμως το οποίο θα μας απασχολήσει παρακάτω. Το ίδιο ισχύει και 

για τον σχετικά υψηλό δείκτη κυκλοφορούντων στοιχείων των Εταιριών ο 

οποίος θα πρέπει είτε να είναι συνδεδεμένος με την ακολουθούμενη από 

αυτούς πιστωτική πολιτική είτε να οφείλεται σε υψηλή διακράτηση 

διαθεσίμων.
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4.3.1.3. Δείκτεε δοαστηοιότηταε

Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των 

οργανισμών είναι βασική προϋπόθεση για τη μακροχρόνια επιβίωση τους. 

Η ύπαρξη αδρανών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να προκαλεί 

προβληματισμό στους ασκούντες τη διοίκηση των φορέων και να 

σηματοδοτεί δράση και σχεδίασμά αξιοποιήσεώς τους. Από την άλλη όσο 

πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των 

οργανισμών τόσο αυτό συμβάλει στην ανάπτυξη τους και στην επίτευξη 

καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η μέτρηση της παραγωγικότητας και του βαθμού χρησιμοποιήσεως 

των εν λόγω στοιχείων είναι μια διεργασία ιδιαίτερης σημασίας και μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών δραστηριότητας 

(Activity ratios).

Δείκτης κυκλοφοριακης Ταχύτητας Ιδιων Κεφαλαίων

ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Μ.Ο. 
ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ 

& ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

5.563.682,97
4.094.308,31
7.927.586,09
7.433.857,62

28.600.493,82
19.148.518,99

111.413.567,33
34.445.077,11

0,195
0,214
0,071
0,216

0,042
0,033
0,023
0,065

6.345.612,25
4.701.462,21
9.522.252,69
8.438.839,41

30.083.301,69
19.479.958,71

115.629.348,99
37.010.871,46

0,211
0,241
0,082
0,228

0,045
0,038
0,027
0,069

ΣΥΝΟΛΟ 0,163 0,179

Δείκτης κυκλοφοριακης Ταχύτητας Ιδιων Κεφαλαίων

ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ίδια Κεφαλαία (Μ.Ο.

ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Μ.Ο. 

ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 18.438.931,59 15.529.593,18 1,187 0,700 17.645.646,72 15.533.919,52 1,136 0,670
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 4.123.257,36 3.500.672,07 1,178 0,165 4.417.478,58 5.119.973,92 0,863 0,121
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 3.891.550,94 283.921,31 13,706 2,018 5.128.953,46 238.072,54 21,544 3,171
MRB HELLAS 3.425.197,01 209.605,38 16,341 2,012 4.110.743,22 422.017,27 9,741 1,199
ΣΥΝΟΛΟ 4,895 5,161

Το μέγεθος που θα πρέπει να διερευνηθεί αρχικά δεν είναι άλλο 

από τα Ίδια κεφάλαια των οργανισμών αφού αυτά αποτελούν την 

πραγματική τους περιουσία. Στη σύγκριση που πραγματοποιούμε 

χρησιμοποιούμε έναν λεγόμενο μεικτό δείκτη αφού έχει ως αριθμητή ένα
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μέγεθος της καταστάσεως των Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον κύκλο 

εργασιών, ενώ ως παρονομαστή ένα μέγεθος του Ισολογισμού τα ίδια 

κεφάλαια. Το μεν πρώτο μέγεθος είναι δυναμικό αφού εξάγεται από τις 

κινήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, το δε δεύτερο είναι στατικό 

αφού αφορά μια συγκεκριμένη στιγμή της χρήσης δηλαδή το κλείσιμό 

της. Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας των συγκρινόμενων μεγεθών 

έχουμε κάνει δυναμικό και το μέγεθος των Ιδίων κεφαλαίων παίρνοντας 

το μέσο όρο αρχής και τέλους.

Από τα αποτελέσματα βλέπουμε πως η διαφορά ανάμεσα στους 

Δήμους και τις Εταιρίες είναι πολύ μεγάλη και σαφώς υπέρ των δεύτερων. 

Οι Εταιρίες λοιπόν επιτυγχάνουν κύκλο εργασιών πολλαπλάσιο, κατά 

πέντε φορές, του μεγέθους των Ιδίων κεφαλαίων τους ενώ οι Δήμοι μόλις 

που καταφέρνουν να φθάσουν το 7δ αυτού. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να 

προβληματίσει ιδιαίτερα τους Δημοτικούς άρχοντες και να λάβουν μέτρα 

για την καλύτερη και εντατικότερη αξιοποίηση των Ιδίων κεφαλαίων τους 

προκειμένου να εξασφαλίζουν περισσότερα έσοδα και να τα διαθέτουν 

στις διάφορες δραστηριότητές τους.

Το μέγεθος που θα εξετάσουμε στη συνέχεια είναι ο βαθμός 

χρησιμοποιήσεως του παγίου Ενεργητικού των φορέων μέσω των 

πραγματοποιούμενων στη χρήση εσόδων. Όσον αφορά τα πάγια θα 

λάβουμε και πάλι υπόψη το μέσο όρο αρχής και τέλους ώστε να 

μετατρέψουμε το μέγεθος σε δυναμική μορφή. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση αντί του κύκλου εργασιών επιλέχθηκαν τα συνολικά έσοδα 

(πλην χρηματοοικονομικών) ώστε να συνυπολογίσουμε και τα έσοδα από 

τα διάφορα μισθώματα που καταχωρούνται στα Άλλα Έσοδα και βεβαίως 

αφορούν τα στοιχεία του παγίου Ενεργητικού.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

Συν. Λειτ. έσοδα πλην 
Χρηματοοικ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Μ.Ο. 
ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ Σταθμισμένος

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΣΥΝ. ΛΕΙΤ. ΈΣΟΛΑ ΠΛΗΝ

Χρηματοοικ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Μ.Ο. 

ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

6.093.196.72 
4.417.885,30
8.704.126.73 
8.276.321,27

28.508.407,66
17.779.570,08

111.071.388,96
33.988.125,40

0,214
0,248
0,078
0,244

0,046
0,039
0,026
0,074

7.045.986,52
5.056.575,24

11.137.406,28
10.188.917,19

30.290.846,79
18.493.209,53

115.040.762,81
36.019.940,89

0,233
0,273
0,097
0,283

0,050
0,043
0,032
0,086

ΣΥΝΟΛΟ 0,185 0,211
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Δείκτης κυκλοφοριακης Ταχύτητας Πάγιου Ενεργητικού

ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002
ΣΥΝ. ΛΕΓΤ. ΈΣΟΔΑ ΠΛΗΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

(Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΣΥΝ. ΛΕΙΤ. ΈΣΟΔΑ ΠΛΗΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.

ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) Δείκτης

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 18.532.026,44 5.665.762,66 3,271 1,929 17.757.759,92 6.820.739,92 2,603 1,536
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 4.164.769,32 904.478,00 4,605 0,644 4.440.911,03 2.322.104,92 1,912 0,267
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 3.925.451,89 629.483,57 6,236 0,918 5.131.275,12 620.562,55 8,269 1,217
MRB HELLAS 3.438.119,51 207.197,80 16,593 2,043 4.137.028,28 194.690,70 21,249 2,616
ΣΥΝΟΛΟ 5,534 5,636

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του παγίου Ενεργητικού στις Εταιρίες 

όπως βλέπουμε φθάνει τις 5,5 φορές επίδοση πραγματικά ικανοποιητική 

αφού υποδηλώνει μια εντατικότατη χρησιμοποίηση τους. Οι Δήμοι από 

την πλευρά τους φαίνεται να αξιοποιούν τα πάγιό τους, τα οποία και είναι 

αρκετά ευμεγέθη, σε πολύ μικρή έκταση αφού κυμαίνονται γύρω τα 

συνολικά τους (πλην χρηματοοικονομικών) έσοδα μόλις που φθάνει τις 

0,2 φορές.

Πέρα από τα Ίδια κεφάλαια και τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού, 

η δραστηριότητα των οργανισμών, σημαντικό είναι να κρίνεται και βάσει 

των στοιχείων του κυκλοφοριακού τους Ενεργητικού και των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Παρακάτω υπολογίζονται δυο 

δείκτες που αφορούν αυτά ακριβώς τα στοιχεία.

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

Απαιτήσεις (Μ.Ο. αρχής 
& ΤΕΛΟΥΣ)

ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Σταθμισμένος

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ 

& ΤΕΛΟΥΣ)
ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ 364.866,15 15.454,67 23,609 5,092 494.062,23 17.626,70 28,029 6,046
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 1.549.221,24 11.373,08 136,218 21,182 1.142.312,04 13.059,62 87,469 13,601
ΘΕΡΜΗ 857.807,53 22.021,07 38,954 12,687 927.014,79 26.450,70 35,047 11,415
ΕΧΕΔΩΡΟΣ 319.741,49 20.649,60 15,484 4,693 512.516,86 23.441,22 21,864 6,627
ΣΥΝΟΛΟ 43,654 37,689

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ 
& ΤΕΛΟΥΣ)

ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ 

& ΤΕΛΟΥΣ)
ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 7.692.284,32 51.219,25 150,183 88,581 8.314.969,78 49.015,69 169,639 100,056
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1.842.677,17 11.453,49 160,883 22,503 2.491.554,36 12.270,77 203,048 28,400
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 416.996,35 10.809,86 38,576 5,678 555.321,58 14.247,09 38,978 5,738
MRB HELLAS 908.110,60 9.514,44 95,446 11,751 1.333.244,05 11.418,73 116,759 14,375
ΣΥΝΟΛΟ 128,513 148,569
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Μέση Διάρκεια Αποπληρωμής Βραχ. Υποχρεώσεων

ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002
ΒΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ! (Μ.Ο. 

ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ)
ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΒΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μ.Ο. 
ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ)

ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ 381.351,52 12.925,32 29,504 6,364 732.520,08 16.798,05 43,607 9,406
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 411.441,97 8.126,24 50,631 7,873 606.501,35 8.694,13 69,760 10,848
ΘΕΡΜΗ 269.523,83 13.021,72 20,698 6,741 479.999,49 15.809,79 30,361 9,889
ΕΧΕΔΩΡΟΣ 253.119,11 12.292,34 20,592 6,241 531.461,44 13.903,78 38,224 11,586
ΣΥΝΟΛΟ 27,219 41,729

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΒΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μ.Ο. 
ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ)

ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΒΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μ.Ο. 

ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ))

ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 4.605.661,28 35.064,35 131,349 77,472 4.676.926,17 32.908,47 142,119 83,825
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1.229.887,03 6.426,96 191,364 26,766 1.502.745,12 6.703,20 224,183 31,356
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 742.046,64 9.465,59 78,394 11,540 930.725,68 11.344,29 82,044 12,077
MRB HELLAS 1.120.517,91 4.947,86 226,465 27,882 1.282.613,68 5.869.06 218.538 26,906
ΣΥΝΟΛΟ 143,660 154,164

Η μέση διάρκεια εισπράξεως απαιτήσεων των Δήμων είναι για το 

2001 περίπου 43 ημέρες ενώ για το 2002 περίπου 37 ημέρες. Για τις 

αντίστοιχες χρονιές οι Εταιρίες εισπράττουν τις απαιτήσεις τους σε 128 

και 148 περίπου ημέρες, δηλαδή σε διάστημα τριπλάσιο σε σχέση με αυτό 

των Δήμων. Ο δείκτης αυτός μας δίνει μια εικόνα περί του πόσο 

μεγαλύτερη ανάγκη για δέσμευση κεφαλαίων στο κομμάτι των πωλήσεων 

αντιμετωπίζουν οι Εταιρίες σε σχέση με τους Δήμους. Η πιστωτική 

πολιτική των Εταιριών είναι σαφώς χαλαρότερη και αυτό με τη σειρά του 

προφανώς έχει κάποιο μικρό ή και μεγαλύτερο κόστος. Κόστος το οποίο 
απορρέει από τη δέσμευση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των 

πωλήσεων αυτών και συνίσταται τόσο στο χρηματικό όσο και στο κόστος 

ευκαιρίας αφού τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να επενδυθούν 

αποδοτικά σε κάποια άλλη δραστηριότητα.

Εξετάζοντας τώρα τη μέση διάρκεια αποπληρωμής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των Δήμων και των Εταιριών 

παρατηρούμε πως μικρότερη είναι και σε αυτή την περίπτωση η χρονική 

διάρκεια που αφορά τους Δήμους. Συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις των 

Δήμων αποπληρώθηκαν, κατά μέσο όρο, σε 27 ημέρες για το 2001 και σε

66



Κλαδικό Λοπςτίκο Σχέδιο Ο. Τ.Α.

41 ημέρες για το 2002. Αντίστοιχα οι Εταιρίες το 2001 έκαναν τις 

πληρωμές τους έπειτα από 143 ημέρες ενώ το 2002 έπειτα από 154 

ημέρες. Παρατηρούμε πως με αυτά τα δεδομένα ευνοημένες εμφανίζονται 

οι Εταιρίες αφού η μεγάλη μέση διάρκεια αποπληρωμής των 

υποχρεώσεών τους στην ουσία ισούται με άτοκη χρηματοδότησή από 

τους πιστωτές τους.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η από κοινού εξέταση 

των δυο τελευταίων δεικτών αφού μπορεί να συναχθεί ασφαλέστερο 

συμπέρασμα σχετικά με την ανάγκη ή μη για διατήρηση μεγάλων ποσών 

σε κεφαλαία κίνησης. Οι Δήμοι εισπράττουν σε μικρό διάστημα τις 

απαιτήσεις τους αλλά ταυτόχρονα αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 

σε ακόμη μικρότερο (το 2001 43 ημέρες έναντι 27) συνεπώς το τελικό 

αποτέλεσμα αποβαίνει σε βάρος τους αφού το ρόλο του χρηματοδότη τον 

έχουν αυτοί. Αντίθετα, οι Εταιρίες αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 

βραδύτερα από ότι εισπράττουν τις απαιτήσεις τους (143 ημέρες έναντι 

128) οπότε και απολαμβάνουν τη δωρεάν χρηματοδότηση που 

προαναφέραμε σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι την παρέχουν.

4.3.1.4. Aeiktec oikovouikhc anodoanc

Η καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής χρήσης και η σύνταξη της οικονομικής κατάστασης των 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως αποσκοπεί πρωτίστως στην εξαγωγή ενός 

αποτελέσματος, το οποίο αποτέλεσμα κατά βάση κρίνει την 

αποδοτικότητα ή μη της λειτουργίας του οργανισμού κατά το διάστημα 

αυτό. Διαχρονικά λοιπόν θα πρέπει τα κρίσιμα μεγέθη (π.χ. ο κύκλος 

εργασιών, τα καθαρά κέρδη κ.λ.π.) να μεγεθύνονται ώστε και ο 

οργανισμός να αναπτύσσεται. Ωστόσο, η προσεκτικότερη προσέγγιση στο 

θέμα μας υποδεικνύει πως η πραγματική αποδοτικότητα συνδέεται και με 

άλλες εξίσου σημαντικές παραμέτρους. Έτσι λοιπόν προβάλλει ως 

επιτακτική τόσο η ανάγκη συσχετίσεως των ίδιων των αποτελεσμάτων
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μεταξύ τους όσο και ανάγκη για από κοινού εξέτασή με τα μέσα τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν ώστε να επιτευχθούν τα αποτελέσματα αυτά.

Η αξιολόγηση αυτή θα στηριχθεί στον υπολογισμό των 

αριθμοδεικτών οικονομικής απόδοσης (profitability ratios) οι οποίοι όταν 

αφορούν σύγκριση αποτελέσματος-εσόδων λέγονται δείκτες μεικτού ή 

καθαρού περιθωρίου, ενώ όταν αφορούν σύγκριση αποτελέσματος- 

επενδυμένου κεφαλαίου λέγονται δείκτες απόδοσης συνολικών ή ίδιων 

κεφαλαίων. Συμπληρωματικά θα χρησιμοποιήσουμε και δείκτες που 

αφορούν διάφορες κατηγορίες δαπανών λειτουργίας.

Δείκτης Αποδοςης Ιδιων Κεφαλαίων (Return On Equity)
ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Μ.Ο. 
ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ίδια κεφαλαία (Μ.Ο.

ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ Σταθμισμένος
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ -123.418,48 28.600.493,82 -0,004 -0,001 -1.313.529,38 30.083.301,69 -0,044 -0,009
ΚΟΡΔΕΛΙΟ -399.296,87 19.148.518,99 -0,021 -0,003 -537.682,95 19.479.958,71 -0,028 -0,004
ΘΕΡΜΗ 2.691.832,81 111.413.567,33 0,024 0,008 3.165.416,63 115.629.348,99 0,027 0,009
ΕΧΕΔΩΡΟΣ 873.004,10 34.445.077,11 0,025 0,008 1.116.107,68 37.010.871,46 0,030 0,009
ΣΥΝΟΛΟ 0,012 0,005

Δείκτης Αποδοςης Ιδιων Κεφαλαίων (Return On Equity)
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ίδια κεφαλαία (Μ.Ο.
ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ίδια κεφαλαία (Μ.ο. 
ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 1.412.477,13 15.529.593,18 0,091 0,054 1.210.114,30 15.533.919,52 0,078 0,046
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1.045.148,29 3.500.672,07 0,299 0,042 1.116.170,67 5.119.973,92 0,218 0,030
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 77.272,37 283.921,31 0,272 0,040 378.912,78 238.072,54 1,592 0,234
MRB HELLAS 167.008,49 209.605,38 0,797 0,098 276.448,31 422.017,27 0,655 0,081
ΣΥΝΟΛΟ 0,234 0,391

Ένας από τους βασικότερους και ευρέως χρησιμοποιούμενους 

δείκτες της εν λόγω κατηγορίας είναι αυτός που μας δίδει η σχέση των 

καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης προς την αξία των Ιδίων κεφαλαίων ή 

της Καθαρής Θέσης (R.O.I.) του φορέα. Λόγω της διαφορετικής χρονικής 

αναφοράς του αριθμητή και του παρονομαστή χρειάζεται να κάνουμε μια 

μετατροπή του παρονομαστή σε δυναμικό μέγεθος υπολογίζοντας (όπως 

και παραπάνω) το μέσο όρο αρχής και τέλους.

Τα αποτελέσματα των πινάκων μας δείχνουν πως οι Δήμοι 

επιτυγχάνουν μια ισχνή απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων τους η οποία
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μόλις που φθάνει το 1,2% το 2001 ενώ πέφτει ακόμη χαμηλότερα το 

2002 στο 0,5%. Αντιθέτως οι Εταιρίες φαίνεται να έχουν 

ικανοποιητικότατες αποδόσεις που το 2002 μάλιστα φθάνουν το 39%.

Σαφώς και θα μπορούσε κανείς, προκειμένου να δικαιολογήσει την 

θεαματική αυτή διαφορά, να επικαλεστεί το γεγονός του πως οι Δήμοι δεν 

αποτελούν οργανισμούς με κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το επιχείρημα 

πέφτει εύκολα στο κενό αφού ο μόνος περιορισμός που τίθεται σε αυτού 

του τύπου τους οργανισμούς αφορά τη διανομή των κερδών. Με άλλα 

λόγια, οι Δήμοι σαφώς και θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποδοτικά τα 

κεφάλαιά τους και να προσπαθούν να έχουν κερδοφορία απλά τα κέρδη 

τους οφείλουν αντί να τα διανέμουν με τη μορφή μερίσματος, θα πρέπει 

να τα επιστρέφουν, με διάφορες άλλες μορφές και τρόπους, στους 

δημότες τους. Το άλλο επιχείρημα που θα μπορούσε επίσης κάποιος να 

θέσει ως αιτία της χαμηλής απόδοσης των Δήμων είναι το τεράστιο 

μέγεθος των Ιδίων κεφαλαίων τους. Επίσης δεν είναι πειστικό αφού το 

γεγονός αυτό αντί για τροχοπέδη θα έπρεπε να αποτελεί το βασικό τους 

όπλο στην προσπάθεια για ανάπτυξη και ευημερία. Ο δείκτης της 

απόδοσης όντως μπορεί να επηρεασθεί από το μέγεθος των Ιδίων 

Κεφαλαίων αφού μια πιθανή μείωσή τους θα τον μεγεθύνει. Η 

ορθολογική όμως σκέψη επιβάλλει η αύξηση του δείκτη να επιδιωχθεί και 

να πραγματοποιηθεί μέσω της βελτίωσης των καθαρών αποτελεσμάτων, 

ώστε να έχει ουσιαστικό νόημα. Τη σκέψη αυτή, μάλλον, θα πρέπει να 

έχουν και οι υπεύθυνοι για τη διοίκηση των Ο.Τ.Α.

Ας δούμε τώρα, με τη βοήθεια κάποιων δεικτών, τις σχέσεις 

ανάμεσα στα επί μέρους στοιχεία των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Δείκτης Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους (Gross Margin)
ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ 910.566,07 5.563.682,97 0,164 0,035 298.313,66 6.345.612,25 0,047 0,010
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 1.168.861,86 4.094.308,31 0,285 0,044 1.571.574,03 4.701.462,21 0,334 0,052
ΘΕΡΜΗ 3.239.768,68 7.927.586,09 0,409 0,133 3.830.728,29 9.522.252,69 0,402 0,131
ΕΧΕΔΩΡΟΣ 3.008.616,60 7.433.857,62 0,405 0,123 3.433.479,83 8.438.839,41 0,407 0,123
ΣΥΝΟΛΟ 0,335 0,316
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Δείκτης Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους (Gross Margin)
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κύκλος Εργασιών ΔΕΙΚΤΗΣ Σταθμισμένος

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 5.815.766,25 18.438.931,59 0,315 0,186 5.798.597,02 17.645.646,72 0,329 0,194
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1.809.551,12 4.123.257,36 0,439 0,061 2.004.324,80 4.417.478,58 0,454 0,063
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 483.938,84 3.891.550,94 0,124 0,018 1.045.009,07 5.128.953,46 0,204 0,030
MRB HELLAS 1.643.968,57 3.425.197,01 0,480 0.059 1.997.881,76 4.110.743,22 0,486 0,060
ΣΥΝΟΛΟ 0,324 0,347

Το μεικτό περιθώριο κέρδους μας δίνει μια εικόνα του σχετικού 

μεγέθους του κόστους των παρεχόμενων, από τους εξεταζόμενους 

φορείς, υπηρεσιών. Από τους πίνακες φαίνεται πως Δήμοι και Εταιρίες 

επιτυγχάνουν πανομοιότυπα περιθώρια μεικτού κέρδους που φθάνουν 

στο 31 με 35% του κύκλου εργασιών τους.

Δείκτης Μερικών Αποτέλεσμα των

ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συν. Λειτ. έσοδα πλην 
Χρηματοοικ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ. ΛΕΙΤ. ΈΣΟΔΑ ΠΛΗΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

-209.633,49
-412.947,69

1.687.491,24
504.794,35

6.093.196.72 
4.417.885,30
8.704.126.73 
8.276.321,27

-0,034
-0,093
0,194
0,061

-0,007
-0,015
0,063
0,018

-1.105.871,85
-288.889,15

2.481.679,30
1.372.730,35

7.045.986,52
5.056.575,24

11.137.406,28
10.188.917,19

-0,157
-0,057
0,223
0,135

-0,034
-0,009
0,073
0,041

ΣΥΝΟΛΟ 0,059 0,071

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συν. λειτ. Έσοδα πλην
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ. ΛΕΙΤ. ΈΣΟΔΑ ΠΛΗΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 2.122.658,07 18.532.026,44 0,115 0,068 2.123.315,11 17.757.759,92 0,120 0,071
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 993.119,14 4.164.769,32 0,238 0,033 1.061.386,14 4.440.911,03 0,239 0,033
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 108.904,13 3.925.451,89 0,028 0,004 430.621,05 5.131.275,12 0,084 0,012
MRB HELLAS 200.886,09 3.438.119,51 0,058 0,007 319.934,77 4.137.028,28 0,077 0,010
ΣΥΝΟΛΟ 0,112 0,126

Τα δεδομένα διαφοροποιούνται κατά πολύ όταν εξετάζουμε το 

δείκτη των μερικών αποτελεσμάτων, δηλαδή το δείκτη που λαμβάνει 

υπόψη το σύνολο των οικονομικών δοσοληψιών της χρήσης που 

αφορούν -αποκλειστικά- τη λειτουργία των οργανισμών.
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Οι Εταιρίες όπως φαίνεται διατηρούν το 12 περίπου τοις εκατό των 

συνολικών λειτουργικών τους εσόδων ώστε αφού καλύψουν με αυτά και 

τα διάφορα χρηματοοικονομικά και έκτακτα έξοδά τους, να φθάσουν στο 

καθαρό προ φόρων αποτέλεσμά τους.

Αντίθετα οι Δήμοι διατηρούν μόλις το 6 με 7 τοις εκατό των 

συνολικών λειτουργικών εσόδων για τον ίδιο σκοπό δημιουργώντας έτσι 

πολλές πιθανότητες το καθαρό τους αποτέλεσμά να καθορισθεί από 

συγκυρίες ή και τυχαίες μεταβλητές.

Δείκτης Διοικητικών Εξόδων

ΔΗΜΟΣ/ΕΤΟΣ 2001 2002

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΘΕΡΜΗ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

Έξοδα διοικητικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΈΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

1.579.735,55
1.846.694,50
2.827.446,49
3.301.611,73

5.563.682,97
4.094.308,31
7.927.586,09
7.433.857,62

0,284
0,451
0,357
0,444

0,061
0,070
0,116
0,135

2.010.450,95
2.165.053,93
2.220.526,27
3.751.511,73

6.345.612,25
4.701.462,21
9.522.252,69
8.438.839,41

0,317
0,461
0,233
0,445

0,068
0,072
0,076
0,135

ΣΥΝΟΛΟ 0,382 0,351

Δείκτης Διοικητικών Εξόδων

ΕΤΑΙΡΙΑ/ΕΤΟΣ 2001 2002
ΈΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΈΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ICAP 2.561.450,35 18.438.931,59 0,139 0,082 2.618.563,40 17.645.646,72 0,148 0,088
ΕΥΡΩΣΥΜ ΒΟ ΥΛΟΙ 514.246,96 4.123.257,36 0,125 0,017 567.779,47 4.417.478,58 0,129 0,018
ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 269.489,53 3.891.550,94 0,069 0,010 494.666,02 5.128.953,46 0,096 0,014
MRB HELLAS 1.456.002,98 3.425.197,01 0,425 0.052 1.704.232,05 4.110.743,22 0,415 0,051
ΣΥΝΟΛΟ 0,161 0,171

Ο δείκτης των διοικητικών εξόδων ίσως να είναι ικανός να δώσει 

μια ερμηνεία στα παραπάνω ευρήματα. Παρατηρούμε πως τα διοικητικά 

έξοδα των Δήμων είναι υπερδιπλάσια από αυτά των Εταιριών 

απορροφώντας το 35 με 38% του κύκλου εργασιών τους. Οι Εταιρίες 

απεναντίας διαθέτουν μόλις το 16 με 17% για τα διοικητικά τους έξοδα 

εξοικονομώντας μεγάλο περιθώριο κάλυψης των υπολοίπων εξόδων. Στο 

σημείο αυτό θα επανέλθουμε στο ζήτημα της Αναλυτικής Λογιστικής και 

του ακριβέστερου προσδιορισμού του κόστους. Θεωρητικά οι Δήμοι 

δικαιολογούνται να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα διοικητικών εξόδων 

αφού αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες που αναφέρονται στην
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εκτέλεση του κοινωνικού του ρόλου. Σε ποιο βαθμό όμως τα έξοδα αυτά 

είναι παραγωγικά; Μήπως ο περιορισμός τους σε κάποιο κατώτερο 

επίπεδο δεν θα επηρεάσει την παροχή της εξυπηρέτησης του πολίτη αλλά 

απλά θα την κάνει οικονομικότερη για τον Δήμο; Τα ερωτήματα πρέπει να 

τεθούν και να απαντηθούν από τους ίδιους τους οργανισμούς. Η 

διαδικασία αυτή είναι επίπονη και απαιτεί σοβαρή προσπάθεια από όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα συμπεράσματα όμως που θα εξαχθούν 

σίγουρα θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους στην καλύτερη άσκηση των 

καθηκόντων τους.

4.4. Συμπεράσματα

Έχοντας σχηματίσει, πλέον, μια πιο ξεκάθαρη άποψη για τα επί 

μέρους οικονομικά δεδομένα των φορέων που χρησιμοποιήσαμε ως 

αντικείμενο μελέτης, θα προσπαθήσουμε να τα συνοψίσουμε και να 

εκφράσουμε μια συνολικότερη άποψη για την οικονομική τους 

πραγματικότητα.

Το σημαντικότερο στοιχείο που αναδεικνύεται μέσα από τη μελέτη 

που τολμήσαμε είναι, αναμφισβήτητα, το μέγεθος της περιουσίας των 

Δήμων, η διάρθρωσή της καθώς και ο μη ικανοποιητικός βαθμός 

παραγωγικής και αποδοτικής χρήσης της.

Το δεύτερο αξιοσημείωτο στοιχείο που συναντήσαμε ήταν η υψηλή 

κυκλοφοριακή (αλλά και άμεση) ρευστότητα που διακρίνει τους Δήμους, 

ρευστότητα η οποία συνδέεται τόσο με τη γρήγορη είσπραξη των 

απαιτήσεών τους όσο και με τη -συνεπακόλουθη- δυνατότητά τους για 

εξίσου γρήγορη, βάσει της ημερομηνίας έκδοσης των παραστατικών, 

αποπληρωμή υποχρεώσεων. Ενισχυτικό ρόλο ως προς την άμεση 

ρευστότητά τους είδαμε πως παίζει το σκληρό νομοθετικό πλαίσιο που 

περιορίζει τις δυνατότητες τοποθέτησης των διαθεσίμων τους.

Η χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα του παγίου Ενεργητικού και των 

Ιδίων κεφαλαίων των Ο.Τ.Α. αποτελεί ,όπως προαναφέρθηκε, ένδειξη (αν 

όχι απόδειξη) μη παραγωγικής χρήσης της περιουσίας τους. Με άλλα
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λόγια μας πληροφορεί πως ο τζίρος (είτε ως κύκλος εργασιών είτε ως 

συνολικά λειτουργικά -πλην χρηματοοικονομικών- έσοδα) που 

επιτυγχάνουν είναι, σχετικά, πολύ χαμηλός. Ωστόσο ορμώμενοι από το 

υψηλό μεικτό περιθώριο που εμφανίζουν, θα μπορούσαμε να είμαστε 

δικαιολογημένα αισιόδοξοι για το τελικό τους καθαρό αποτέλεσμα. Το 

στοιχείο που τους εμποδίζει να έχουν αποκλειστικά κερδοφόρες χρήσεις 

είναι τα υψηλότατα διοικητικά τους έξοδα τα οποία και θα πρέπει να 

επανεξετάσουν.

Τέλος, από τα στοιχεία της μελέτης αμφισβητείται έντονα η 

φημολογία που αναπτύσσεται γύρω από την κακή οικονομική κατάσταση 

και τον κίνδυνο χρεοκοπίας που αντιμετωπίζουν οι Ο.Τ.Α. Οι δείκτες που 

σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική μόχλευση καθώς και οι σχέσεις που 

προκύπτουν αντιπαραβάλλοντας τα μεγέθη των Ιδίων και των Ξένων 

κεφαλαίων των Ο.Τ.Α. μας οδηγούν σε συμπεράσματα εντελώς 

διαφορετικά. Ο κίνδυνος που αφορά τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους 

εμφανίζεται εξαιρετικά μικρός αφού η κάλυψη των κάθε μορφής 

υποχρεώσεων από τα διάφορα περιουσιακά τους στοιχεία είναι 

επαρκέστατη ενώ τα Ξένα κεφάλαια αποτελούν ελάχιστο τμήμα της 

συνολικής τους χρηματοδότησης. Μάλιστα, η προνομιακή μεταχείριση 

που απολαμβάνουν από το Τ.Π.Δ. σε συνδυασμό με τον υποδανεισμό 

τους ίσως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να μη διστάζουν να 

χρηματοδοτούν τις ανάγκες τους. Αναπτυξιακά προγράμματα και άλλες 

δράσεις που θα μπορούν να συνδυάσουν κοινωνικό όφελος για τους 

πολίτες και πρόσθετα μελλοντικό έσοδα για τους Δήμους επιβάλλεται να 

μπαίνουν σε εφαρμογή, έστω και με δανεισμό. Ωστόσο, το μεγαλύτερο 

μέρος της προσπάθειας και της προσοχής τους, οφείλουν να το 

επικεντρώσουν στην εκμετάλλευση των αδρανών περιουσιακών τους 

στοιχείων.
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5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού είναι δεδομένες και 

σεβαστές, σε κάθε περίπτωση. Το γεγονός πως η αποτελεσματικότερη 

διοίκησή του θα πρέπει να είναι πάντοτε το ζητούμενο, επίσης αποτελεί 

δεδομένο σε κάθε περίπτωση. Οι Δήμοι, παρά τις συνθήκες και τους 

περιορισμούς υπό τους οποίους λειτουργούν δε θα μπορούσαν (ούτε και 

θα έπρεπε) να αποτελούν την εξαίρεση του παραπάνω κανόνα. Έχουν την 

υποχρέωση να επιτελέσουν ένα ρόλο και προκειμένου να ανταποκριθούν 

σε αυτόν θα πρέπει, όπως και κάθε οικονομικός φορέας, να κάνουν 

χρήση και κατανομή πόρων. Με άλλα λόγια, πρωτίστως οφείλουν να 

βρουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν τους μέγιστους δυνατούς πόρους, 

τους οποίους στη συνέχεια θα πρέπει να διαθέσουν κατάλληλα ώστε να 

επιτύχουν τους τιθέμενους στόχους.

Οι πηγές και οι χρήσεις των πόρων (κεφαλαίων) διαφέρουν έτσι και 

αλλιώς από οργανισμό σε οργανισμό. Οι πηγές και οι χρήσεις διαφέρουν 

και ανάμεσα στους Ο.Τ.Α. και τις ιδιωτικές Εταιρίες. Η χρησιμοποίηση 

εργαλείων του ιδιωτικού τομέα από τους οργανισμούς του Δημοσίου, 

στην προσπάθεια τους για τη συγκέντρωση διοικητικής πληροφορίας, 

μονό κακή δεν είναι ως ιδέα. Η υιοθέτηση του διπλογραφικού συστήματος 

θεωρείται δεδομένο πως θα δώσει στους διοικούντες πληρέστερη και πιο 

αξιόπιστη εικόνα για τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. Ωστόσο η περαιτέρω 

επεξεργασία και ανάλυση των επιμέρους στοιχείων κρίνεται ως κρίσιμος 

παράγοντας για την ανάπτυξη των οργανισμών, την εύρυθμη λειτουργία 

τους, την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων και τελικά του 

κοινωνικού τους ρόλου.
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1 έως 31.12.2002

&><tea.g>i>2 gagiam
Atfo κτfrnuK ΑποσΑέσεκ ΑναττύσΔ Agfa Agfa ktiScwc ATTPOfllatK ΑναττύσΔ Agfa

4. Λοπτά έξρδα εγκαιασιάσεως 116 034.45 73 546.01 42 488.44 99 499.11 48810,81 50 688.30
116.034,45 73.546,01 42488,44 99.490,11 48.810,81 50.888,30

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1*1 5»?<&8Τ»{ Μΐν*Γ9Ρ?ΙΙΙ?Η£
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 17 626 916.89 0,00 17.626.916.89 17.626.916,85 0,00 17.626 916.85
Ια. Πλαιείες-Πάρκα-Πα»δόιοποί κοινής χρήσεως 437.086,71 195 985,06 241.101.63 437.086.72 159.575,64 277.511.00
10 Οδοί-Οδοσιρώμαία κοινής χρήσεως 1 166 590,18. 271 250,87 895.339,31 1.166 590,18 174.073,91 992 516,27
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 158 806.29 60.812,69 97 993,60 158.806.29 47.584,01 111.222,28
2. Ορυχεία, ΜειαλλεΙα. Λαιομεία, Αγροί. Φυτείες Δάση 49 798,92 0,00 49.798,92 49.798,91 0,00 49.798,91
3. Κτίρια & ιεχνικά έργα 9.140 547,21 1.066 407.09 8.074.140,12 9.128.810,19 379.029.45 8.749.780,74
30 Εγκ/σεις ηλεκίροψωιιομού κοινής χρήσεως 11.637.28 797,40 10.839,88 0,00 0,00 0,00
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/οεις κοινής χρήσης 52.862,04 4 403.52 48.458,52 50.368.69 0,00 50 368,69
4 Μηχ/τα- τεχνικές εγκαΐυοιόσεις & λοιπός μηχ/κός εξσπλ. 23.276,96 15.811,70 7.465.26 17.598,81 11.224,20 6.374,53
5 Μεταφορικά μέσα 738672.44 596.876.15 141.796,29 738.672,39 512995,14 225.677,25
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 527.935,15 416 947.27 110 967,88 454.187.95 361.690,63 92.497.32

7. Ακινηιοποιήσεις υπό εκιέλεση και προκαταβολές παγίων 3.171 452,60 0,00 3.171 452.60 1.334 404,26 0,00 1.334 404.26
Σύνολο Ακίνητοποιηοεων (ΠΙ) J3.105.582.67 i.62S,291.77 30.4^6.290,90 31.183.241,24 1.446.173,06 29.517.068,18

III. Τίτλοι Πάγκκ ιπίνδ^Γκ * ug«p, icfum. onomlom
1. Τΐιλοι ττάγιας επένδυσης _______325 766,85

325.786,85
262.567.64
262.567.64

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΊΙ ♦ ΠΙΙ) 30.802.057,75 29.779.635,82

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

11. Απαττήσεκ
1. Απαιιήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 450.345,43 418.427.03
5. Χρεώσιες διάφοροι ________ 86 402,96 ________ 32.949,03

536.748.39 451.376,06
IV, Διαβέσιυο
1. Ταμείο 35 906,79 51 511,97
3 Καιαθέσεις όψεως ϋ προθεσμίας  590.774,14 1,794 007,93

' 628.682.S3 1.885.918.80

Σύνολο Κυκλοφορούν τος Ενεργητικού (Ail ♦ AJV) 1.163,431,32 2.296.895,96

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ AQCΜΐΗΙΙΕΒΪ
2. Έσοδα χρήσεως εκτπρακιέα _______369.047,11

369.047,11
320.187,25
320.187,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ίΒ .♦ Γ.*_Α*_Β 32.377.024,62 32.447.407,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

L Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2415.841,56

2. Έσοδα από φόρους-οσφορές-πρόσιιμα-προσσυξήσεις 686 654,94
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κραιικό προϋπολογισμό 3.243.115,75
ΜεΙον.
Κόσιος αγαθών και ιπτηρεσιών
Μικιά σποτελέσμαια (πλεόνασμα) εκμειαλλεύσεως
Πλέον:
1 Αλλα ίσοδα 
Σύνολο

taimjaaz

6 345 612.25

6.047 296,59 
296.313,66

700374,27 
998 687,93

1.977.959.58 
649 342,82

2.936.380,57 5.563.602,97

4 653,116,90 
910.566,07

529.513,75 
1 440.079.82

Milov
1 Έξοδα διοικηιΐκης λεπουργίσς 
3 Εξοδα λειίουργίας δημοσίων σχέσεων

2.010.450.95 
94 108.83 2.104 559,78

1.579.735,55
69977.76 1 649713,31

Μερικά αϊτοίελέυμαια (ζημίες) εκμειαλλεύσεως -1.105.871.85 -209.633,49
Πλέον:
4. ΓΤκπωπκοΙ ιόκο· & αννσςρΟ έσοδα 36.G52.18 43.567.59
ΜεΙον.
2. Προβλέψεις υποιιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 0.00 0,00
3. ΧρεωσιικοΙ ιόκοι & Συναφή έξοδα 122 221,06 -85.368.90 127 284.91 -78.717.32

Ολικά αποιελέσμαια (ζημίες) εκμειαλλεύσεως -1.191.240,75 -288.350,81
II. Έκιακια αποιελέσματα
Πλέον:
1. Έκιακια & Ανόργανο έσοδα 806,43 0,03
2. Έκιακια κέρδη 0,00 14.754,25
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 70.851.64 77.738,07 150.281,88 165.038,16

ΜεΙον.
1. Έκιακια & Ανόργανα έξοδα 9.076,17 103,83
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 190.950,53 200.026,70 0,00 103,83
Οργανικά & Έκιακια Αποιελέσματα (ζημίες)
ΜεΙον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι αϊτό αυιές ενοωμαιωμένες στο λειτουργικό κόσιος

1.007.853,91 
1 007.853,91

-1.313.529,38

ago
579.909.69
579.909.69

-123.418.48

0.00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑ IΑ (άλειμμά) ΧΡΗΣΕΩΣ •1.313.529,38 •123.418,48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νιαπόλευς Νομού Θεσσαλονίκης

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

&Mtei200? Eaten Ml
I. Κ ράλατο

II, Διαφορές ayqnpQpqpuoYik και «πιχορπγήσεκ

24.886 807.55
24.888.807,55

24 887 901.34
24.887.901,34

3. Δωρεές παγίων 2.550,20 2.550,20
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 8.489 243.77 5 425 131,75

|U- Αττοβ4|ΐστικ4 Myttoia
Δ491.793,97 5427.681,95

3. Ειδικά αποθεμαιικά 30 535,80 2 249.10

IV. Απστχλέαυστα εις νέο
30.535,80 2 249,10

Υπόλοπτο ελλείμματος χρήσεως εις νέο -1.313529.38 -123 418.48
Υπόλοπτο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων -123 418,48

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
-1.438.947,88 -123.418.48

(AKAIMAJIHAIV) 29.972.189,48 30.194.413,91

3. Δάνεια Ταμιευιηρίων 1 485.425.78 1 597 038,24
1.485.425,78 1.597.038,24

1*. BtMJtiiTTtKWmutc uTTPtwfrwK

1. Προμηθευτές 496 204.61 397 660.92
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 15.112.40 0,95
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 119 803,98 4.019,61
7. Μακροπρόθ. υποχρ. πληρωιέες στην επόμενη χρήση 112 260,32 104 831,04
8. Πιστωιές διάφοροι 113 900.07 101 246,26

857.281,38 607.758,78

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.342.707,16 2.204.797,02

Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ* ΛΟΓ/ΓΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 62.128.00 48 196,40

62.128.00 48 196,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΟΗΤΙΚΟΥ (Α ♦ Γ ♦ Αϊ 32.377.024,62 32.447.407,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

wo? tiaifiniPPI
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως 1 313 529,38 123418,48
(♦)Ύπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάιων) 123418,48

προηγούμενων χρήσεων 0,00 0.00
Σύνολο 1 436 947.86 123 418.48
ΜΕΙΟΝ
Λοστοί μη ενσωματωμένο σιο λειτουργικό κόσιος φόροι 0.00 0,00
Έλλειμμα εις νέο 1 436 947.86 123 418.48

ΛΔ.Τ. Π 789955

Ελέγξαμε τις ανωιέρω Οικονομικές Καισσιάσεις καθώς και ιο σχειικό Προσάριημα ιρυ Δήμου "ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ιης χρήσεως που έληξε ιην 31η Δεκεμβρίου 2002 Ο έλεγχός μας σια πλαίσια ιου οποίου λάβαμε υπόψη μας και ιις σχειικές διαιάξεις ιου 
Δημοίικού και Κοτνοιικού κώδικα Π.Δ 410/1995 όπως ισχύει, έγινε σύμφωνα με ιις ελεγκιικές διαδικασίες που κρίναμε καιάλληλες, με βάση ιις αρχές και ιούς κανόνες ελεγκιικής που ακολουθεί ιο Σώμα Ορκωιών Ελεγκιών Λογισιών οι οποίοι είναι σύμφωνοι με ιις βασικές αρχές 
ιων Διεθνών Ελεγκιικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας ία βιβλία κα σιοιχεία που τήρησε ο Δήμος και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά ιο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ίων Δήμων και Κοινοιήιων 
Π.Δ. 315/1999. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος σπογροφής σε σχέση με ιην προηγούμενη χρήση, εκτός από την περίπτωση της υπ4 αριθμ. 1 παρατήρησής μας. Το κόσιος παρεχόμενων υπηρεσιών και κατασκευής πάγιων εγκσιασιόσεων, που προκύπτει από ια λσγοιικά βιβλία 
προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις παροδεγμένες αρχές λογισμού ιου κόστους που προβλέπσνται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά χωρίς την ιήρηση λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής Επαληθεύσαμε τη συμφωνία ιου περιεχομένου της εκθέσεως 
Δισχειρίσεως της Δημαρχιακής Εττιιρσττής προς ιο Δημοτικό Συμβούλιο, με ιις Οικονομικές Καισσιάσεις Το Προσάριημα περιλαμβάνει ιις πληροφορίες που προβλέττοντσι από ιην τταράγρ. 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ315/19ΘΘ (Κλαδ. Λογιστ. Σχεδίου Δήμων). Από τον 
παραπάνω έλεγχό μας προέκυψσν τα εξής : 1) Σιην παρούσα χρήση, διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες αποσβέσεις επί ίων κιιριακών εγκαιασιάσεων συνολικού ποσού ευρώ 687.377,64 σε ανιίθεση με την προηγούμενη χρήση που δεν είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις συνολικού 
ποσού ευρώ 517.000,00 περίπου. 2) Στο κονδύλι ιου λογαριασμού του ενεργητικού "Απαιτήσεις σττό πώληση αγαθών & υπηρεσιών" ευρώ 450.345.43 περιλαμβάνονται και σπαιιήσεις σε καθυστέρηση, πέραν του έτους, συνολικού ποσού ευρώ 418 000.00 περίπου. Σημεώνειαι όιι 
από ιην ανάλυση που μας προσκομίστηκε διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καιαχωρηθεΐ σιο σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού χρηματικοί καιάλογοι παρελθόντων ετών συνολικού ποσού ευρώ 193.581,31. 3) Δεν μας προσκομίσιηκε επιστολή Νομικού Συμβούλου για : α) ια ακΝηια 
που έχει σιην κυριόιηιά ιου ο Δήμος και για τυχόν υψισιάμενα εμπράγματα βάρη επ' αυτών, β) τυχόν εκκρεμείς δίκες 4) Δεν απεικονίζονται λσγισιικά, σε λογαριασμούς ιάξεως °* ληφθείσες εγγυητικές επιστολές. Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω Οικονομικές καιασιάσος οι οποίες 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία ιου Δήμου, απεικονίζουν μαζί με το Προσάριημα. αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας. την περιουσιακή διάρθρωση και ιην οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και ια αποιελέσματα ιης 
χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που ο Δήμος εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

ΠΡΟΤΥΠΟΙ Ελ£ΓΚΤ1ΚΗ Λ.Ε

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λνιξάρτηιο μέλος ττκ BKR INTERNATIONAL

Αθήνα, 02 Σ*πΎτ«ιβρ4οο 2003 

Ο Ορκωτός Ελη Ιητής Λογιστής

ΑΝΑΓΝΟΣ < . ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Λ.Μ. ΣΟΕΛ 11241



ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1 έως 31.12.2002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Χοήση 2002 ΧΡΗΣΗ 2001

ΑΣία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αίία ΑΣία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. ΑΣία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χοήση 2002 Χρήση 2001
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 75.630,12 28.482,23 47.147,89 26.983,18 11.810,22 15.172,96

75.630,12 28.482,23 47.147,89 26.983,18 11.810,22 15.172,96 1. Κεφάλαιο 14.865.339,66 14 890 112,09
14.865.339,66 14.890.112,09

II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 5.759.910,68 4779.544,46

5.759.910,68 4.779.544,46
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 8.488.407,54 0,00 8.488.407,54 8.488.407,54 0,00 8.488.407,54
Ια. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 330.493,53 206.579,93 123.913,60 330.493,54 180.073,22 150.420,32 3.Ειδικά αποθεματικά 0,00 1.287,22
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 510.269,00 381.704,86 128.564,14 510.269,01 348.628,63 161.640,38 0,00 1.287,22
1γ Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 112.559,29 68.904,65 43.654,64 112.559,30 61.875,98 50.683,32 IV. Αποτελέσματα εις νέο
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 4.891.486,28 981.080,97 3.910.405,31 4.757.865,27 568.941,11 4.188.924,17 Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο -537.682,95 -399.296,87

Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγουμένων χρήσεων -399.296,87
3α. Κτιριακες εγκ/σεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 133.620,98 30.617,14 103.003,84 -936.979,82 -399.296,87
3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 87.335,40 25.084,00 62.251,40 71.752,14 17.917,28 53.834,86 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 2.371.330,87 0,00 2.371.330,87
4 Μηχ/τα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 118.082,65 52.798,03 65.284,62 109.792,66 37.900,42 71.892,24 (AI+AII+AIII+A1V) 19.688.270,52 19.271.646,90
5. Μεταφορικά μέσα 654.095,43 511.825,12 142.270,31 619.181,98 459.297,36 159.884,61
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 388.048,83 314.272,37 73.776,46 277.693,39 245.028,12 32.665,27 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων 3.258.213,84 0,00 3.258.213,84 4.627.804,52 0,00 4.627.804,52 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 21.210.322,66 2.542.249,93 18.668.072,73 20.039.440,33 1.950.279,26 18.089.161,07 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 234.131,46 301.882,86

234.131,46 301.882,86

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακό, χρηματ. απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 124.380,66 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μείον: -Προβλέψεις για υποτίμηση -3.072,38 107.876,97

121 308,28 107.876,97 1. Προμηθευτές 453.982,98 406.297,60
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 18.789.381,01 18.197.038,04 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 34.611,57 23.959,60

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 42.918,05 34.081.44
7 Μακροπρόθ υποχρ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση 67.751,39 63.319,11
8. Πιστωτές διάφοροι 26.952,72 59.128,23

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 626.216,71 586.785,98

II. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 1.127.813,03 1.133.105,05
5. Χρεώστες διάφοροι 23.706,00 0,00

1.151.519,03 1.133.105,05 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΗ-ΓΙΙ) 860.348,17 888.668,84

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 35.360,03 21.585,70
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 262.269,80 336.048,42

297.629,83 357.634,12

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ + Δίν) 1.449.148,86 1.490.739,17

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 489.160,12 487.867,39 1. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 226.219,19 30.501,82

489.160,12 487.867,39 226.219,19 30.501,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε) 20.774.837,88 20.190.817,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ) 20.774.837,88 20.190.817,56

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριαμοί Προϋπολογισμού 9.766.750,76 8970.933,84 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 9 766 750,76 8970.933,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Χοήση 2002 Χοήση 2001 Χρήση 2002 Χρήση 2001
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως -537.682,95 -399.296,87
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.243.151,27 2.225.084,09 (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 430.795,95 338.549,02 προηγούμενων χρήσεων -399.296,87 0,00
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 2.027.514,99 4.701.462,21 1.530.675,20 4.094.308,31 Ελλειμμα εις νέο -936.979,82 -399.296,87
Μείον:
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 3.129.888,18 2.925.446,45
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 1.571.574,03 1.168.861,86
Πλέον.
1. Αλλα έσοδα δραστηριότητας 355.113,03 323.576,99
Σύνολο 1.926.687,06 1.492.438,85
Μείον
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.165.053,93 1.846.694,50 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ 30/4/2003
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 50.522,28 2.215.576,21 58.692,04 1.905.386,54
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -288.889,15 -412.947,69
Πλέον: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 917,55 917,55 3.991,17 3.991,17

-287.971,60 -408.956,52
Μείον
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων & χρεογράφων 1.785,16 ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 25.813,21 27.598,37 22.293,80 -22.293,80 Α.Δ.Τ Σ 749261
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -315.569,97 -431.250,33
II. Εκτακτα αποτελέσματα
Πλέον: Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 71.676,81 63.693,71 ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.Έκτακτα Κέρδη 76,35 4.224,52
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.381,76 0,00

73.134,92 67.918,23
Μείον:
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 81.474,71 31.986,22 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ

3. Εξοδα προηγουμ. Χρήσεων 213.773,19 295.247,90 -222.112,98 3.978,56 35.964,78 31.953,45 Α.Δ.Τ Ξ 553730
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες) -537.682,95 -399.296,87
Μείον: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 608.647,54 581.652,23 Για τον "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΕ"
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 608.647,54 0,00 581.652,23 0,00 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 217

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ -537.682,95 -399.296,87

ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α.Δ.Τ. Ρ 204839

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού Νομού Θεσσαλονίκης

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού της χρήσεως ττου έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002. Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Π.Δ. 
410/1995 όπως ισχύει, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε ο Δήμος και μας δόθηκαν οι 
αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων Π.Δ.315/1999. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών και κατασκευής 
παγίων εγκαταστάσεων, που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του κόστους που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά χωρίς την τήρηση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής. 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως Διαχειρίσεως της Δημαρχιακής Εττπροττής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 4.1.501 του άρθρου 1 Π.Δ. 315/1999. Από τον 
παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο κονδύλι του λογαριασμού του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού 1.040.463,31 Ευρώ. 2) Έξοδα της παρούσας χρήσεως, ποσού 49.486,57 Ευρώ , 
λογιστικοποιήθηκαν και εβάρυναν την επόμενη χρήση. 3) Κατά πάγια τακτική τα έσοδα από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών λογιστικοποιούνται στην χρήση στην οποία βεβαιώνονται. Το ύψος των εσόδων της παρούσας και των προηγούμενων χρήσεων που είχε ορισπκοποιηθεί μέχρι την 
ημερομηνία του ελέγχου μας και λογιστικοποιήθηκε στην επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00 Ευρώ περίπου. 4) Δεν μας προσκομίστηκε επιστολή από Νομικό Σύμβουλο για: α) τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος και για τυχόν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επ’ αυτών, β) 
τυχόν εκκρεμείς δίκες. 5)Δεν λάβαμε επιστολές από τις τράπεζες για να επιβεβαιώσουμε τα υπόλοιπα των λογαριασμών: «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας», «Δάνεια τραπεζών», «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση», η συμφωνία των οποίων έγινε με τα EXTRAIT των 
τραπεζών αυτών. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του Δήμου, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση του Δήμου κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2002 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που ο Δήμος εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, Ιουλίου 2003
D 1/ D iiPOTYiioi. ελεϊ κτΤκΠΧε. ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής
D IV IV ^ιυ’αι Ελενκτες Ac/:στες · ΣαιΜοι Επιγειρησεων

Avclopuiio Μέλος της BKR INTERNATIONAL

ΑΝΑΓΝΟΣ θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11241
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1 έως 31.12.2002

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ 1 ΚΟ
Χρήση 2002 ΧΡΗΣΗ 2001

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑίΙα κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. ΑίΙα ΑίΙα κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αί(α
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεις 17.493,74 16 988,12 505,62 10039,09 7.462,63 2.576.46

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρήση 2002 Χρήση 2001

17.493,74 16.988,12 505,62 10.039,09 7.462,63 2.576,46 1. Κεφάλαιο 109 234 452,35 109 390 196,72
109.234 452.35 109.390.196.72

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχοοηνήσεις
1. Ασώματες ακινητοποιήσεις 3. Δωρεές παγίων 239 629,00 239 628.98
1 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξε ως 98.118,86 39.247,56 58 871,30 98 118,86 19.623,77 78495,09 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2407.353.90

2.646.982.90
1 197 074 06 
1.436.703,04

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις III. Αποθεματικά κεφάλαια
1 Γήπεδα - Οικόπεδα 5.513 147.31 0,00 5513 147,31 5513 147,31 0,00 5513 147,31 3. Ειδικά αποθεματικά 514.583,51 513302,80
Ια Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 643240.81 255 362.97 387 877,84 643240,80 204.593,42 438 647,38 514.583,51 513302 80
1 β Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 1.531.789.94 617 180,23 914609,71 1 483 308,64 496 509,14 986 799,50 IV. Αποτελέσματα εις νέο
1γ Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 233 849,12 113.574,48 120274,64 233.849,12 96.070,31 137.778,81 Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο 3 165416,63
2. Αγροί 94 165.966,88 0,00 94.165 966,88 94 095 533,88 0,00 94 095 533,88 Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων 2 178530,01 2 178 530.01
3. Κτίρια 4 τεχνικά έργα 4 064 369,69 752 360,31 3.312009.38 4.003 940,70 522.295,45 3.481 645,25 5.343.946,64 2.178.530,01
3β Εγκ/οεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 346 772,83 83279,82 263493,01 346772,83 54 393,64 292 379,19 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
3γ Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσης 317 938,50 114 077,35 203861,15 317 938,50 88 606,47 229.332,03 (AI+AII+AIII+AIV) 117.739.965,40 113.518.732,57
4 Μηχ/τα- τεχνικές εγκαταστάσεις 4 λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 223 286.83 89 044,58 134 242,25 193 096,03 66.371,13 126 724.90
5 Μεταφορικά μέσα 835 534.39 631 490.26 204 044,13 756 557.61 515637,89 240919,72 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6 Έπιπλα 4 λοιπός εξοπλισμός 362.589.01 275 856,69 86 732,32 250 671,25 200.067,79 50.603,46 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων 10625 190,20 0,00 10 625 190,20 6259972,30 0,00 6259972,30 3 Δάνεια Ταμιευτηρίων 672474,77 704 324,22
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 118.961.794,37 2.971.474,25 115.990.320,12 114.196.147,83 2.264.169,01 111.931.978.82 672.474,77 704.324,22

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 4 άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 1.123 449,16 1 035 777,51 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.123.449,16 1.035.777,51
1. Προμηθευτές 310827,20 256 915.55

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π+ΠΙ ♦ ΓΙΙΙ) 117.113.769,28 112.967.756,33 5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 35 682.33 55 607,33
β. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 42417.79 34 590.38

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7. Μακροπρόθ. υποχρ πληρωτέες στην επόμενη χρήση 31 849.45 29 765 84
8. Πιστωτές διάφοροι 150 780,62 11 562,43

II. Απαιτήσεις
1 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών 4 υπηρεσιών 931.457,25 892555,37

571.557.45 388.441.53

5 Χρεώστες διάφοροι 29 356,51 660,44
960.813,76 893.215,81

IV. Διαθέσιμα
1 Ταμείο 0,00 515,11 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.244.032,22 1.092.765,75
3 Καταθέσεις όψεως 4 προθεσμίας 592 734,14 551 244.73

592.734,14 551.759,84

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ ♦ Δίν) 1.553.547,90 1.444.975,65
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 136 009,96 86 618,52
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 251,12 136 009,96 86 618,52
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 452.184,78 282.557,28

452.184,78 282.808,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ) 119.120.007,58 114.698.116,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β ♦ Γ + Δ+ Ε) 119.120.007,58 114.698.116,84

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κεφάλαιο του Δήμου μειώθηκε κατά 155.744,37€ μετά από διορθωτικές εγγραφές οι οποίες τελούν υπο την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Χρήση 2002 Χρήση 2002 Χρήση 2001
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Χρήση 2001 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 3 165416,63 2 691 832.81
1 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 6893 402,47 6 312.120,08 (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων)
2 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόςπιμα-προσαυξήσεις 912 760,29 830 407,82 προηγούμενων χρήσεων 2 178530.01 0,00
3 Τακπκές επιχορηγήσεις από κραπκό προϋπολογισμό 
Μείον

1 716089,93 9522 252,69 785.058,19 7.927 586,09 Σύνολο
ΜΕΙΟΝ

5.343.946,64 2.691.832,81

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 5 691 524,40 4.687 817,41 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 
Πλέον .

3830.728.29 3.239.768,68 Πλεόνασμα προς διάθεση 5.343.946,64 2.691.832,81

1 Αλλα έσοδα 
Σύνολο

1 615.153,59 
5.445 881,88

776.540,64 
4.016 309,32

1. Ειδικά αποθεματικά
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

1280.70 
5 342 665.94

513 302 80 
2 178 530.01

Μείον 5.343.946,64 2.691 832,81
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
3. Έξοδα λεπουργίας δημοσίων σχέσεων 
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

2.827.446,49
136.756,09 2 964 202.58 

2 481 679,30

2 220.526,27 
108.291,81

2.328818,08
Πλέον. 1 687 491,24
4 Πιστωπκοί τόκοι & συναφή έσοδα 
Μείον :

15.794,35 30.895,60
30.895,60

2 Προβλέψεις υποπμήσεως τίτλων και χρεογράφων
3 Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα 71.872,40

0,00
56.078,05

3 198,58 
74.525,45 
77.724,03 -46 828,43

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
II. Έκτακτα αποτελέσματα
Πλέον:

2 425 601,25 1.640 662,81

1 Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 413,12 0,29
2. Έκτακτα κέρδη 0,00 513.302.81
3 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 941.958,92 942 372,04 633.665,57

1.146 968,67
Μείον :
1 Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) 
Μείον

52.265,14
150.291,52 202 556,66 

3.165416,63

4.165,31
91.633,36

95.798,67 
2 691 832,81

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον Οι από αυτές ενσωμςπωμένες στο λειτουργικό κόστος

716830.75
716.830.75 0,00

644 466.25 
644.466.25

0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 3.165.416,63 2.691.832,81

ΘΕΡΜΗ, 30/04/2003

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για τον "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΕ" 
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α.Δ.Τ. Ρ 204839

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα του Δήμου Θέρμης της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002. Ο έλεγχος μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Π.Δ. 410/1995 όπως ισχύει, έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι 
είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε ο Δήμος και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Ο Δήμος 
εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων Π.Δ.315/1999.Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως της Διαχειρίσεως 
της Δημαρχιακής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 4.1.501 του άρθρου 1 Π.Δ. 315/1999 (Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
Δήμων). Από τον παραπάνω έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου χρίζει βελτίωσης για την καλύτερη προσαρμογή του δήμου στο διπλογραφικό σύστημα. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι 
οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του Δήμου, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε 
αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που ο Δήμος εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

θεσ/νίκη 09-05-2003 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 16351 

Σ.Ο.Λ. ΑΕ. Ο.Ε
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ΛΠΜΟΣ ΕΧΕΛΩΡΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31nc ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (2η ΑΙΙΜΟΤΙΚΙΙ ΧΡΙΙΣ11 :1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΛΣΕΩΣ
4 Λοιπά έέοδα εγκαταστάσεως

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

64.930,32

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

46 552,51

ΑΞΙΑ

18 377,81

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

54 853.09

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

33 245,75

ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ

21 60734

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Α.ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
L Κεφάλαιο 32 974 987,06 33 18.1 974.11

TOTTJT 54.853.09 33.245,75 Π77Ϊ73Τ 32.974.987,06 JJ.1XJ.974.4I

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώιιατες ακινητυποιήσιις ΙΙ.Λιιίφοιιές αναπιι/ηίς-ΕηΐΥ.αιενδιισ

4 Λοιπές απώμπος σιινητι»πηΐ))θΐ.ις I.622J2 1 622.17 0.15 1.122.00 224.40 897,60 4 Πχιχοριιγήπεις επτνδ παγίου ενεργ 3.185 216,13 1 815 449.43
0,15 1.122,00 224,40 897,60 3.185.216,13 1.815.449,4J

... . _____ _ IV. Αποτελέσματα εις νέο

1 1 ηπτΛι - (λικώπτλα 16024 728,71 0,00 16024 728,71 16.024.728,70 0,00 16.024.728,70 Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο 1.989 111,78 87.3 11(14.10

1 a 1 Ιλατείες-ΙΙαρκιι-Ι Ιυιδότοποι κοινής χρήσεως 450 135,13 167 640.40 282494,73 450 135.14 130 144.24 319.990.90 1.989.111,78 873.004,10

Ιβ Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 3065.475,77 1 632 867,97 1 432 607,80 2 841 640,99 1 382412,14 1 459.228,85 *
Ιγ ΙΙεζρΧρύμια κοινής χρήσεως 1 141.455.62 333.452,54 808 003.08 1 141.455,62 239.865,74 901.589,88

2 Αγροί - Λάση 7.181 578.07 0,00 7.181.578.07 7 181 578,11 0,00 7 181.578,11 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

.1 Κτίρια Α τεχνικ ά έργα 5.986 130,22 1.473.691,36 4 512438.86 5.359.724,89 1.037 784,19 4.321.940,70 (AI+AII+AIV) 38.149.314,97 35.872.427.94

,ΐρ Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωησμσύ κοινής χρήσεως 65.269,12 23 121,92 42.147,20 65 269,13 18 437,80 46 831,33

'γ Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 70.232.99 18 456,67 51.776,32 31.584,04 14 386,03 17.198,01

4 Μηχ/ΐα-ΙΓ.χ εγκατ Α λοιπός μηχεξοπλ 331 662.17 234 947.17 96.715,00 271 025,63 210938.29 60087.34 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

S Μι ταφορικά μέσα 627 800,88 522.427,16 105.373,72 529 290,74 486 165,21 43.125,53 1.Μακροπρόθεσμες ΥποΥΡίχοσεις
ό Έπιπλα Α λουυν. ιίοπλισμος 831 882.27 756 569.50 75.312.77 788 611.27 705.459.94 83 151.33 3 Δάνεια Τ αμιευτηρίων 1 054 958.50 1117 137.55

7 Λκιΐήτοκοιήσεις υκό εκτέλεση Α προκατ 6382471.94 0,00 6 382 471,94 4 207 418,03 0.00 4 207 418,03 1.054.958,50 III 7.137-55

42.158.822,89 5.163.174,69 36.995.648.20 38.892.462,29 4.225.593,58 34.666.868,71

Ιΐ'νολιι ακινητηπιιιηαεων (ΓΙ ♦ ΠΙ) 36.995.648,35 34.667.76631 ΙΙ.ΒίΜΐηιπροΟεσιιες υπστυιώσεκ
1 Προμηθευτές 487 598,04 286 023.63

III. Τιτλικ mrriac επενδιχπκ Λ άλλες
ΐιακμ nnιματ. («αιτήσεις 5 ΥποχρίΛΚΤεις από φόρους - τέλη 52.481,49

1 1 ΙτλιΊ κιτγνκ. εκτνόυπης 197 995.78 193.123,71 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 26.185,98 23 132.16
Mriov - 1 IplU/iin; για υποτίμηση 14 652.37 0.00 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεύτσεις

183-343,41 193.123,71 πληρωτέες στην επόμενη χρήση 62.179.05 61 147.00
Κ.Πιστωτές διάφοροι 33.736,18 3 452.36

ΣΥΝΟΑΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΗΤΙΙΙ) 37.178.991,76 34.860.89002 662.180,74 400.742.1 J

A KYKAQ^QPQYN
II. Απαιτήσεις Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.717.139,24 1.517.879./Λ

1 Απαιτήσεις από π·ίιλΐ|ση αγαθών Α Υπηρεσιόιν 655.071.68 278 962,68

3 Δ/ πμιπμέινι λ»»γ/μοι καταθέσεων 45.499,63 45.499,63

5 Χρεώστες Δκίφ>νοι 0,09 0,00
700.571,40 324.46231

IV.AiaOrmpa
1 Ιαμείο 0,00 350.83

1 Καταθέσεις οφεως Α προθεσμίας 1.313 404.89 1.516 874.29

1313.404.89 1317.225,12

Σύνολο κυκλοφ/ντης ετεμγ.(ΑΙΙ+Αΐν) 2.013.976,29 1.841.687,43

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1 Ιχοδα επόμενων χρηστών 4516,45 0.00 Α ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΙ7ΜΟΙ ΠΑΘ11ΤΙΚΟΥ

2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 748.591.10 1.006.223,48 2. Εξρδα χρήσεως δουλευμένα 97.999.20 340 100.65

753.107-55 1.(816.223,48 97.999,20 340.100,65

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΙΉΤΙΚΟΥ 1Β+Γ+Α+Ε) 39.964.453,41 37.730.408,27 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΑΘΙΠΊΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 39.964.453,41 J7.7J0.408.27

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΕΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ι Λοιποί Λσγ/σμοί τάξεως 16.443.217,62

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
13.614.436,72 4. Λοιποί Λογ/σμοί τάξεως 16.443.217,62 13.614.436,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΟΣ 
3Inc ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΧΡΙΙΣΙΙ (I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2001 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002
1 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4 315 578,62 4 135 4X2.42
2 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόσιιμα-προσαυξήσεις 1 283.906,76 827.594,84

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2002

3 Τακιικές επιχορηγήσεις από κραιικό προϋπολογισμό 2 839.354,03 8 438 839,41 2 470.78036 7 433 857.62
Υπόλοιπο πλεονασμάιων προηγουμένων

1 11Θ 107,68

Με Ιον Κόσιος αγαθών και υπηρεσιών 5 005.359.58 4 425 241.02 χρήσεων 873 004.10
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεις 3.433.479AJ 3.008.616,60 Σύνολο 1 989.111.78
Πλέον Αλλα έσοδα 1.750 077.78 842.463.65
Σύνολο 5.183-557,61 3.851.080,25
Mtlov 1 Εξοδα διοικηιικής λειτουργίας 3.751.511.73 3.301.611.73
3 Έξοδα λειιουργίος δημοσίων σχέσεων 59.315,53 3 810 827.26 44 674,17 3346285,90 Πλεόνασμα προς διάθεση 1.989.111,78

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον (ή μεΐον)
4 ΠισιωιικοΙ Τόκοι και Συναφή Έσοδα 
Με Ιον

21.473,99 21 473,99

1372.73035

23.877,39 23.87739

504.79435

2 Προβλέψεις υποτίμησεως τίτλων και χρεογράφων 9.780,30 764.03
3 ΧρεωσιικοΙ Τόκοι και Συναφή Έξοδα 78 258,36 88.038,66 -66.564.67 81.905,07 82.669,10 -58.791.71
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1306.165,68 446.002,64

II ΠΛΕΟΝ (ή μεΐον) Έκιακτα αποτελέσματα
1 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα 76970,52 11 117,28
3 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 136.733,18 213.703,70 423 494,27 434.611,55

ΜεΙσν:
1 Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 11 775.80 153,21
2 Έκτακτες ζημίες 0,00 7456.88
3 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 391 985.90 403.761,70 -190058,00 0,00 7.610.09 427 001.46
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)
ΜεΙον
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 95246237

1.116.107,68

879 216.57

873.004.10

Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες 952.46237 0.00
πτο λειτουργικό κόστος 879216,57 υ,ίκι

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΟΣ 1.116.107,68 873.004,10

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 7001

873 004,10

______________________________0,00
873004,10

873.004,10

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ 9/6/2003

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΛΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚ.ΟΝΟΜΙΚΟΥ Για τον "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ1Ε"
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ΑΡΒΑΝΓΠΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ξ 796387

ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Ν 380330

ΓΙΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ 
Ρ 204839

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Λήμου Εχεδώρου Νομού Θεσσαλονίκης

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα του Δήμου Εχεδώρου της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002. Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
Π.Δ. 410/1995 όπως ισχύει, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε ο 
Δήμος και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων ττ. δ.315/1999. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το 
κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών και κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων, που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του κόστους που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά χωρίς 
την τήρηση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως Διαχειρίσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από την παραγρ. 4.1.501 του άρθρου 1 Π.Δ. 315/1999. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο κονδύλι του λογαριασμού του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, 
συνολικού ποσού 320.223,29 Ευρώ. 2) Έξοδα της παρούσας χρήσεως, ποσού 571.519,63 Ευρώ περίπου, λογιστικοποιήθηκαν και εβάρυναν την επόμενη χρήση. 3) Κατά πάγια τακτική τα έσοδα από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών του δευτέρου εξαμήνου βεβαιώνονται 
και λογιστικοποιούνται στην επόμενη χρήση. Το ύψος των εσόδων του δευτέρου εξαμήνου της παρούσας χρήσης, δεν είχε οριστικοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας. 4) Στα κονδύλια των λογαριασμών των αποτελεσμάτων της χρήσεως «Τακτικές επιχορηγήσεις από 
κρατικό προϋπολογισμό» και «Άλλα έσοδα», περιλαμβάνονται και έσοδα από επιχορηγήσεις παγίων συνολικού ποσού 540.309,77 Ευρώ.Από το ποσό αυτό, 464.664,05 €, αφορά το 50% της τακτικής οικονομικής ενίσχυσης, που έπρεπε να διατεθεί για την εκτέλεση έργων 
σύμφωνα με το άρθρο 12 τταρ.8 του Ν. 1416/1984. 5) Δεν μας προσκομίστηκε επιστολή σττό Νομικό Σύμβουλο για: α) τα ακίνητα ττφυ έχει στην κυριότητά του ο Δήμος και για τυχόν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επ’ αυτών, β) τυχόν εκκρεμείς δίκες. 6) Το σύστημα του εσωτερικού 
ελέγχου του Δήμου χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση για καλύτερη προσαρμογή στο Διπλογραφικό σύστημα. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του Δήμου, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν 
υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι 
οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση

g limmiOL ΚλΟ ΚΙ ΙΚΙΙ λΧ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2003

Ανιίορ’ΓΌ Mtioc ·ικ BKR intirnatiohai Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΟΣ θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ



ICAP A.E. Κωδικός ICAP :3923900 
HM/NIA : 20/10/2003

ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ EURO. EURO. EURO.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2002 31/12/2001 31/12/2000

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 7.301.076 7.565.608 4.739.290
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.660.639 1.049.773 1.049.773
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.547.021 8.129.840 4.766.735
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ . ΑΠ 1.561.712 1.398.221 793.186
ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ 4.709.703 3.799.102 2.990.418
ΑΠΟΣΒ. ΚΤIΡIΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ ΕΩΝ 3.725.130 3.049.745 2.521.740
ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.A 984.573 749.357 468.678
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 46.206 48.505 29.479
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 196.000 738.371 1.090.536

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0 0 0
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.135.654 8.174.197 7.575.947

ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤ 8.821.318 7.808.622 7.129.852
ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 271.632 365.575 446.095
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 42.705 0 0

ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.194.764 5.255.245 7.438.656

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.632.294 20.995.050 19.753.893

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤIΚΑ
ΑΔΙΑΝ . ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗ

15.534.015 
10.080.000 
5.453.715 

299

15.533.824 
10.080.000 
5.452.620 

1.205

15.525.362 
9.860.602 
5.659.994 

4.766

ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

33.998 
33.958 

40

171.655
169.790

1.865

306.779
305.623 

1.156

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝ 
ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩ 
ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑ 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

4.064.282
135.832 

1.526.369 
417.729 

1.984.351

5.289.571
135.832 

2.594.495 
628.829 

1.930.415

3.921.752
353.975 
583.328 
610.286 

2.374.163

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 19.632.294 20.995.050 19.753.893

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
1/1/2002

31/12/2002
1/1/2001

31/12/2001
1/1/2000

31/12/2000

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

17.645.647

11.847.050
5.798.597

18.438.932

12.623.165
5.815.766

17.127.542

11.196.825
5.930.718

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

226.382 
31.673 

3.787.395
2.205.911

340.376 
56.320 

3.786.203
2.313.620

359.736 
77.591 

3.345.793 
2.867.070

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕ

26.480 
1.022.277 

910.589 
910.589

47.487 
948.629 
816.065 
816.065

88.587 
234.826 
613 . 1 6 8 
613 . 168

ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.210.114 1.412.477 2.720.831

ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ

403.200 
746.724

604.800 
693.563

591.636 
1.040.305



ΙΖΧβ
ICAP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ__________________________  _______________ Α-Μ.Α.Ε 1639.01 *Βι'88/1638

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ - 31/12/2002)
(Ποσά οε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσό Κλεομένης χρησεως 2002 Ποσά προηγούμενης χρησεως 2001

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
κτήσεως Αποσβέσεις αξίο κτήσεως Αποσβέσεις οξία χρησεως 2002 χρησεως 2001

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδο εγκστοστασεως 1.561 712.36 934572,64 577139,74 1.398.221.24 749356.74 648,864,50 1. Μετοχικό κεφάλαιο
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΑ 1 Καταβεβλημένο (Μετοχές 6.720 000 προς € 1.5) 10380.000,00 10080.00000

II. Ενσώματες σκινητοποιήσεις
1 Γήπεδα - Οικόπεδα 1660-539,15 1660 639,15 1.049.772,53 1.049772,53 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υττερ το άρπο 550.738,08 55073808

3. Κτήρια και Τεχνικά Εργο 4.796.437,82 983.505,81 3812932,01 2309745,09 757477.54 1.552567.55 IV. Αποθεμαπκά
4 Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις

λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5C. 132,39 20.076,59 30.055,80 5C. 132,39 17.031,75 33.100,64 1 Τακτικό αποθεματικό 509.552,46 469.552,46
5. Μεταφορικά μέσα 14.816,79 13.099,29 1 717,50 14.8ia?9 12 521,03 2595,76 4 Εκτακτο σποθεματικό 2.975.029,35 2320.329,35
6. Επσιλα κ® λοιπος εξοπλισμός 3.685.634,46 2708.448,38 97718608 2909.483.62 2262714,58 645.769,04 5 Αφοοολογητα αποθεματικα ειδικών
7 Ακινητοποήσεις υπο εκτέλεση κ® προκαταβολές 2.846.661.78 2.846.661.78 διατάξεων νόμων 1.390.058,78 1 18396339

10.207.660,61 3.725.130,07 6 482 530 54 9.’79.612.20 3049744.90 6.129.867.30 5α Αποθεματ.κά ψορολογηΟέν κατό άρθρο Β Ν2579/9Θ 328336,53 328 336,53
10. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόσθεσμες 4.902.977,12 49G188173

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις V. Αποτελέσματα ας νέον
2 Συμμετοχές σε λοιπές εγχειρήσεις 1 266.535,58 1090535.58

Μείον Προβλέψεις για ικτοτιμησεις 1.090.535,58 196000,00 352164,34 738371,24 1 Υπόλοιπο κερδών χρησεως εις νέσν 299,48 120455

3 Λοιπές υακροπροσθεσμες απαιτήσεις 4620597 48 504.78 Σύνολο ιδίων κεφολοίων (ΑΙ+ΑΙΙ+AIV+AV) 15.534.014,63 15533.624 36
242205.97 786876.02

Σύνολο παγίου ενεργητικού {ΓΙΙ+ΠΙΙ) 6724 736.51 6.916.743.32 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2 Λοιπές προβλέψεις 39,89 186463

II. Απαιτήσεις 39.Β9 186463

1 Πελάτες 7245342,61 6.0Β9.Τ22.Θ6 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2 Γραμμάτια εκκρεκτέο 9559,58 19.928.45
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση 16.702,92 20,360.97 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3α Επιταγές εισπρακτέες 1 354987,75 1 136.130.89
11 Χρεώστες Διάφοροι 494 725,05 543.078,6? 2 Δάνεια Τραπεζών 33.958,00 169790,00

8821 317,91 7.808,621.64 Η. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10. Χρεόγραφο 1 Προμηθευτές 1362.92525 2409111,13
1 Μετοχές 271 631 ^ 365575.50 4. Προκατοβολές πελατών 4157208 135.185,83

IV. Διαθέσιμα 6. Υποχρεώσεις από φορους τέλη 1.605.160,45 1378.488 Θ0
1 Ταμείο 44974,43 161.043,81 6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί 337918,92 416.740,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.149 789,22 5.091.200.78 7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 135.632,00 13583200

3194.763,65 5255544.5Θ 10. Μερίσματα πληρωτέα 417729,47 628.82861
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+Δΐν) 12287 713.25 13429.441,73 11 Πιστωτές διάφοροι 163443.60 185383,60

4.064.281,77 5209.570.56
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο υποχρεώσεων (Π + ΠΙ) 4398239.77 5459 360 56
ι Εξοδα επόμενων χρήσεων 42 704,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 19.632 294,34 20.S95043.55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 19632294,34 20995 04955

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕ0Σ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγιιπσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 570.054,05 697.343,62 2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ® ειπραγματυν οσφαλειων 570.054 05 697.349.62

Σ^εώσος· 1. Η Εταιρία κ® κατά την παρουοα χρήση. δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξοδουαπο την uirpeow για συνταξιοδότηοη. βα®ζρμενη στην υπ' αριθ. 205. I960 γνωμοδότηστ της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλα*/ Διοικήσεως και το άρθρο ΐΟτουΝ 2065/ 
1992. επεδή κανένας απο γο προσωπικά δεν θεμελίωνε δικαωιχι συνταΕιοδοτήσεως μέχρι το τέλος της επομένης χρησεως Αν σχηματιζόταν σχετική πρόβλεψη. αυτή θα σνερχότεν σε 4? 1.39 εκπτ περίπου εκ των απο.ων ποσό 4· 36 χιλ α®ορα πιν παρούσα χοήστ 2. Η Εταιρία εχει ελεγχθεί φορολογικά 
μέχρι την χρήση 1999. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις. 3. Οι αξίες των γηπέδων κ® κτηρίων δεν έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις δκιτάξεκ; του Ν. 2065/1992. επειδή οι εμφανιζόμενες στα βιβλία οξιές κτήσεως αυτών, είναι 
μεγαλύτερες από εκείνες που προκύπτουν με βάση το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
(1 Ιανουάριου - 31 Δεκεμβρίου 2002)

Ποσά κλεισμένης χρησεως 2002 Ποσά προηγούμενης χρησεως 2001
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (Γπροχπς υπηρεσιών - πωλήσεων) 17 645.646,72 18.438.931,59
Μειον Κόστος παροχής υπηρεσιών - ττωλησεων 11 847.049,70 12.623765,34
Μικτό αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 5798 5Θ7.02 5815.76625
Πλέον Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 11211320 93.094,85
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ 1 Εξοδο διοικητικής λειτουργίας 2.618.563,40

5.910.71052
2561.450,35

5.90Θ.961.10

1 Εξοδα λειτουργίας διαΟέσεως 1 168531.71 3787.395,11 1 224 752,68 3.785.203.03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως' 
ΠΛΕΟΝ

2.123.315,11 2122658,07

2. Εσοδα χρεογράφων 13222,36 26.52757
4. Πιστωτικοί τόκοι και σύνοψή έσοδο 
Μειον
1 Διαφορά σποτιμήσεως Συμμετοχών

114.269,13 127.491,49 247.281.26 273809,23

και Χρεογράφων 832 275.85 432.68252
3. Χρεωστικοί τόκοι και σύνοψη έξοδα 31 673.28 863.349,^3 (736.457.64) 56319.82 489.002,64 (215.193.41)

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

1366.857,47 1.907 464.66

1 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2303,99 7.870,83
2 Εκτακτα κέρδη 166,15 7.336,76
3. Εσοδο προηγουμένων χρήσεων 8902,62 4.595.06
4. Εσοδο από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 1 664,63 13.257.59 1 15537 20.958.82
Μείον

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλεισμένης 
χρησεως 2002

Ποσά προηγούμενης 
χρησεως 2001

Καθαρά κέρδη χρησεως 1210.11430 1.412.477.13
ι- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενης χρησεως 1304.55 4.764.67
Αποθεματικα προς διάθεση 93904,61 18323307
ΣΥΝΟΛΟ 1 305 223.46 1600.474.87

ΜΕΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος χρήσεως 746.723,98 693562.62
Κέρδη προς διάθεση 
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

558.499,48 906 9" 2 25

1 Τακτικό αποΟεματίκό 40.000,00 58694.05
2. Μέρισμα χρήοεως (€ 0.06 ανά μετοχή) 403200.00 604800,00
5. Εκτακτο απσθεματικο 55.000,00 5869405
6α Αποθεμοτίκα απο απαλλασσόμενα της 

φορολογίας έσοδα 75343,06
6β. Αποθεματικα από έσοδο <ρορολογηθεντα

κατ' ειδικόν τρόπο 2.527,23
7 Αμοιβές μελών Διοκππκού Συμβουλίου 10.000,00 17.608.22
7α Διονεμόμενο κέρδη οτό Στελέχη 50.000.00 88 041,09
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 299,48 1.204 55

558.499.48 906 912,25

1 Εκτακτα κ® ανόργανα έξοδα 13.000,76
2 Εκτακτες ζημίες I77.0Q0.0Q
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)

ΜΕΙΟΝ
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων 
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες 
στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)

190.000,76 (176743.17)
339.864,18
’76.082,17 5’5 946.35 (494 987 53)

910.569.01

910589.01

1210114,30

816064.51 

8’6 064,51

1.412.477.13

1210.11430 1.412.477,13

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθηναι, 18 Φεβρουάριου 2003 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος C Διευθυντής Οικονομικών 
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Α. Προβόπουλος Δημήτρης Α. Μανιστσκης Άγγελος Γ. Κυριόπουλος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους ικ Μετόχους της Ανωνύμου Ετ®ρίος ICAP Α_Ε ΕΡΕΥΝΩΝ Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ελέγξομε πς ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημά της Ανώνυμης Ε-αιρβς ’ICAP ΑΕ EPEVNON ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' της εταιρικής χρησεως ττου έληξε την 3ΐη Δεκεμβρίου 2002.0 έλεγχός μας στα πλαίσια του οποίου λα3αμε και γνώση πλήρους 
λογκτ.κου απολογισμού των εργασιών του υποκαταστήματος της Εταιρίας, εγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ Ν 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταίρων" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές κ® τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία κ® στοιχεία που τήρησε η Εταιρία και μας δοθήκαν α αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε Η Εταιρία εφάρμοσε ορθά το 
Ελληνικό Γενικό Λογιστικά Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απο γραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τπ συμφωνία του περιεχομένου της ΕκΟέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τπν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχεπκές Οικονομικές 
Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέποντα. από rrv παράγρ. I του άρθρου 43α του Κωδ Ν. 2190/1920. Σημειώνει® ότι π Εταιρία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για επισφαλείς και οε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού 350 χιλιάδες ευρώ περίπου. Κατά τη γνώμη μας, οι 
ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, α οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα αψου ληφΟού ν υπόφτ η ανωτέρω σημείωσή μας κ® ® υπ αριθ.1 κ® 2 σημειώσεις της Εταιρίας, την περιουσιακή διάρθρωση κ® την ακονομική Οέοη της Εταιρίας κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2002. καθώς κ® τα αποτελέσματα της χρησεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, α οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, 19 Φεβρουάριου 2003 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 
OpKemii Ελεγκτές 

PANNFLL KERR FORSTER 
International LTD

Ευστάθιος Π. Καγιούλης 
AM ΣΟΕΛ 13271



FNFPI II I IKU

Β.ΕΞΟ\Λ F.l ΚΛ1ΛΣΤΛΣΕ
1 Γξοδσ ιδρικτΓ,πίς Α πρώτη 
3 Γοκοι διητώιν votuokciki 

1 Λοιπή έξοδα εγκητσστόπΓ

εγκατάστασης 
τικής περιόδου
κ:

225.000
2.569.760

147.807.453

45,000
0

47,153,858

180,000
2.569,760

100,653,595 47.888.593 15.310,851 32.577.74 2

150.602.213 47.198,858 103.103.355 47,888,593 15.310.851 32.577.742

ΜΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΛπώμιίΤΓ.ς ηκινητοποιήσεις

1 Έξοδο r.pcuvim Α αντιπτ ξευις 94.785.822 22.493.505 72.292.317 17,681,700 3,536.350 14,145,360

11 Γνη<ίΐ|κιι ες aM\i|t»xou|nr.i
I 1 ή«Γ/ΗΙ - Οικόπεδο

Κτίρια Kin τεχνικά έργα
5 Μεταφορικά }ii(iii
6 πιπλα να» λοιπός εξοπλ
7 Λκινητοπσιήσεις υπό εκτ 

και jpouirnfVi)/.;

Σύνολο«κινητοποιήσεων ([ 1*1 II)
111 Συμμετοχές Α άλλες μανρ πρόθεσμες 

^ιημιιΐοοικονομικές iiimit |σεις
1 Συμμετοχές nr. συνδεμέν :ς επιχειρήσεις
2 Συμμετοχές σε λοιπές επ χειρήσεις
7 Λοιπές μακροπρόθεσμε; απαιτήσεις

Σύνολο πάγιον· ενεργητιν* ιί

Λ.ΚΥΚΛΟΦΟΓΟΥΝ ΕΝΓΓ 1ΙΤ1ΚΟ
II Απαιτήσεις

I Πελάτες
Mr.iov I Ιροβλέψεις 

3α Επιταγές εισπρακτέες (μ :ταχρανολ/νες)
4 Κεφαλαίο τιοπρακτέο πτι ν επόμενη χρήση 
Η *f Μ ΐίκιίες διάφοροι 
12 Λογαριασμοί διπχειρίσει ς 

προκπτπβυλιΐιν A πιστοκ

III Χρεόγραφα 
3 Λοιπά χρτηγραφα

IV ΑηιΠγ.οι|ιιι
I I πμι.ίο
3 Καταθέσεις όψεοις κιιι τι

Σύνολο «αικλιηρορούντος

F.MF IΛΒΛΤΙΚΟΙ ΛΟΓΛΡ
I Ί-ξηδη επόμενο*· )τρί|(1Γ.ΐΐ)

I ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΙ II

ΛΟΓΑΡΙ ΛΙΜΟΙ ΤΛΞΕΩΣ 
7 Χρει,ιστικοί λογαριασμοί εγ γυησεων 

και εμπράγματων ασφαλτώ 
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεακ

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 
δ.τ "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)(σε ΔΡΑΧΜΕΣ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 27948/62/ΒΛ2/309

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2001 
Αξία Αναπόσβεστη

κτήσεως Αποσβέσεις αξία

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2000 
Αξία Αναηόαβεατη

κτήβιως Αποσβέσεις αξία

μος
λεση

116.500.000
15.218,728
2.480,291

76.490.916

193.033.147

116.500.000 
6.055.776 9.162.952
1.636.994 843.297

59.036.445 17,454.471

0 193,033,147

116.500.000
15.218,728 5.154.734
2.480,291 1.264,950

68.101.659 49.957.908

116.500.000
10.063.994

1,215.341
18.143.751

403,723,082 66.729,215
" 498.508.904~ 89,222.720

336.993,867
409,286,184

202.300,678
219,982.378

56.377.592 145.923.086
59.913,932 160,068,446

(ΓΜΊΙ+ΠΙΙ)

537.210,687
3.875,876

Όεσμίας

εργητικσύ (ΔΙ1 * ΔΙΙΙ+AIV) 

ΙΜΟΙ F.NF-ΡΠΙΤΙΚΟΥ

I ΙΚΟΥ(Β+»Λ*Ε)

ΪΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

38,312,608 
8.111,250 

623.264 
47,047,122 

456,333,306

533,334.811
55.306.8830

125.016,667

10,956.148
724,614.509

166,332,035

12.238.003
793,870,413
806,108,416

1,697.054,960

111,702,344

2,368.493.965

318,035.804
4.165,869

322.201.673

276.975.440
3,875,876

38.552.608
2.000.000

623,264
41.175,872

201.244.318

273.099.564
58.994.199

126.000.000
62.689,281

10.386,937
531.169.981

9.194,332
271,004,298
280,198,630
811,368.611

ΠΛΘΙΙΤΙΚΟ

ΙΑ ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
I Μετοχικό Κεφάλαιο 
(3 140 000 ιιετοχές των 200 δρχ εκάστη)

1 Καταβλημένο
2 Οφειλόμενο

II Διαφορά αχό έκδοση μετοχών ιιπέρ το άρτιο

III Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχορ/σεις επενδύσεων 
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή

οξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

IV Αποθεματικά Κεφάλαια
I Τακτικό σποθεμοτικό
5 Αφορολόγητα αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων νόμων

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII +AIM IAIV+AV)

Β.ΠΡΟΒΛΕΥΕΙΙ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΛΑ 
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ 
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών

Π.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
I. Προμηθευτές 
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ/σμοί βρσχυπρ.υποχρείίκτεων
4. Προκαταβολές πελατών
5 Υποχρεώσεις από φόρσυς-τελη 
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση 
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

ΙΟ.Μερισμστα πληρωτέα
II Πιστωτές διάφοροι 

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ11)

Α.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
2 Έξοδα χρήσεως δούλοιμένα

Ποσά Ποσά
κλειόμενης προηγούμενης 

χρήσεως 2001 χρήσεως 2000

628,000.000 502,000.000
126.000.000

628.000.000 628,000,000 

775,624,500

1,912.835 191? 835

33.721.142

11.919,314

22.471.263

9,995.421
45,640,456 32,466684

65,928.774206,221,934 
1,657.399,725 728,308.793

1,794

214.027,770

122,087.879
78.593.583
40.018.344
9.164.667

142.490,468

15.972.230
10.129,756
74.896,850

2.809,461

61.540.505
34.086.003

815.234

138.535.349

7,455.642
91.615.000

7.957,028
496,163,238 342.004.761

901.438 719,838

25.842.241 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΙΙΤΙΚΟΥ (Λ+Β+Γ+Α) 2.368.493.965 1.071.032.912

1.071,032.912

437.504.844
4.165.869

441,670.713

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΏΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 

και εμπράγματων ασφαλειών 
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

318.035.804
4,165,869

437.504.844
4,165,869

322,201,673 441,670.713
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά

Αποτελέσματα εκμεταλλ ύσεως 
Κύκλος Εργασιών (IΙωλή< εις)
Μείυν Κόστος ττοι/.ηο r.<n\
Μικτά αποτελέσματα (vcf 6η) εκγιετσλλεύσεως
Πλέον I Άλλα έσοδα ενμ 
Σύνολο 
Ml.ΙΟΝ I Τ.ξοδα διοι»π|

2 Εξοδο ερπιν
3 I ξι*δπ >_ητοι»| 

Μερικά nxotr./εσμπτα I
ΠΑΓΟΝ I Γποδασυμμι ;οχιάν

2 Εσοδα χρεογι ύψων
3 Κέρδη ιυυλήπ
4 Πιστωτικοί

ως συ μ με τ & χρεογράφων 
τΑοι Α συναφή έσοδα

Μείον.
3 Χρεωστικοί 

Ολικά ιιπυτελέομπτα (κέρΓι· 
I ΙΛΙΟΝ Εκτακτα osoirj

I Ι κτακτα Α αν *ργα\τι έσοδα 
ΐ.κτσκτα κερδ

ι έΤοMrinv I .Έκτακτο Α αν 
.3 Έξοδα προηγοί 

Οργανικά Α έκτακτα οπ< τελέσματσ (κέρδη) 
ΜΕΙΟΝ

Σύνολο πποσβί:
Με.ίον . Οι από

oto λειφίι
ΚΑΘΑΡΑ ΛΙΙΟΤΕΛΕΣΜ

ΟΙΙΙΌΕΛΡΟΙ ΙΟΥ Λ

Λ

Ελέγξαμε πς «rv-t.urjv.» Ow-moi1 
κσΐ τν«»κϊη πλ ήρους λογιστικού 
ελεγκτικής που ακολουθεί το 1 
τπεξητήσει», που ζητήσαμε II 
πυρυδεγριέ\ες αρχές λογισμού 
πλ ηρυφιφιες που π|Η*β)λ.ποντιι 
ΤΟ εξη; 1) I ο υπολ-ουιο του 
^0 ΟΟΟ 000 και .30 000 000 
τη συμμέτοχη κατά 2* % και 
δραχμών ό ΓΜΧ) 000 κεφαλαίο 
αξία ttiiv ανωτέρω συμμέτοχων 
την είσπραξη απαιτήσεων με 
φορολογικά τόμο δεν σχημάπ ε 
περίπου εκ των οποίων δρχ I 
την Χρηση 2001 μέσω του πό 
ανωτέρω πσμαιηρηπεις μας. κ 
όρηστ·}|Μση|ΤΓς της εταιρίας γι

1 κεφ λαι2 4·

ΚΑΤΑΣΤΑΣ1Ι ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2001

τηλλπισειυς

κ-ης λειτουργίας 
& σναπτυξευις 

γίπς διαθέσεως 
ρδη) εκμεταλλεύοεοις

175.229.651
18.957.165
98.157.579

1.404,999.946
788.395.401
616.604,545

14.145.200

292,344.395

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2000

1,079,399.181
573.077.736
506.321,445

15.164,520
521.485.965

153.579.018
3,536.340

116,685,991

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) 

προηγούμενων χρήσεων 
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 
Κέρδη προς διάθεση

κλειόμενης 
χρήσεως 2001 

356.134.284

65.928.774

9.984,158

Ποσά
προηγούμενης 
χρήσεως 2000 

258,541.626

23.243.930

7.180.301
412.078.900

117.786.344

274,607,255

100.90? 06-1
294.292.556 1 73,705,191

win Α συναφή έξοδα 
η) Γκμεταλλεύσσεως 
σματα

1.570.659
1,077,674

26.873.940
1.316.981

338.405.350

1.527,106
29.718.027
9,777.545 19,940.482

358,345.832

436.785

436.785

2.648.333 -2.2 Μ.548
356.134,284

61.196.795

61,196,795 .
356.134.284

273.801,349 11 διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής.
247.684.616 1. Τακτικό αποθεματικά 11.249.879 7,756.500

18,928.704
2. Πρώτο μέρισμα
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα

74.896.850 91.615.000

1,600,321
της φορολογίας έσοδα 

6|1 Αποθεωτικά από έσοδα φορολογηΟέντσ
890.876 7.749.719

20.529,025 κατ' ειδικό τρόπο 1.013.017 635.198
11,027.623 9.501,402 8. Υ πόλοιπο κερδών εις νέο 206.221.934 65 928.774

pyava εξοΛα 
in w χρήσεων

ει·»ν παγίων στοιχείων 
ιυτές ε\'σωμστωμέ\,ες 
ιιργικό κόστος
Λ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουάριου 2002
Α Λ!Γ:Υ^έ0ίΓγΜΒ(>ΥΛ()Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ-ΔΈ"·

1.776.793
2.054,225

5,188.626

5,188.626

3,831,018

257,186,018

1,357,608

294.292.556 173,705.191

258,543.626

21.941.170

21,941,170

ΚΟΚΟΡΟ 1ΣΙΚΟΣ 
499816/87

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ I ΤΑΥΡΙΔΗΣ 
Λ Λ Τ Π 467632792

258^43.626
»

ΟΛΟΠΣΤΗΣ /

ΠΖΩΡπΟΣ-Β ΤΣΙΏΤΡΑΣ 
Τ Π 435030/90 
Α ΤΛΖΠΣ

Σημειώσεις:
1) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης t»»v Μετόχων της 9/10/2001 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 126 000 000 δρχ με την έκδοση 630 000 ονομαστικών 
μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ Η αύξιιση με έγκριση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς υπ’ 
αριθμ 39/229/9.11.2001 καλύφθηκε με δημόσια έγγραφη μέσω της ΝΕ.Χ.Α του ΧΛΑ στις 10-12 
Δεκεμβρίου 2001 και εγνρίΟηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΛΛ την 2112 2001 Λπό την 
διάθεση των μετοχών προέκυψε Διαφορά Υπέρ το άρτιο ύψους δρχ 775 624 500 η οποία 
καταχωρήθηκε στον αντίστοιχο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων. 2) Επί τι·>ν ακινήτων της 
εταιρίας υπάρχει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ύψους 360 000 000 δρχ ή ΕΥΡΩ I 056 493.03 
για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 3) Η εταιρία δεν έχει επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές αλλά 
ούτε εκκρε^ιείς δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις διαιτητικών οργάνων
4) Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρίας την 31/12/2001 ανέρχονταν σε 29 άιομα 5) Ο κύκλος 
tpyunuiiv της 31/12/2001 κατά κατηγορία οικονομικής δρασιηριότητας ΣΤΛΚΩΛ 91 π|>οέρχεται 
στο σύνολό του από: 74Γ4-Γ1αροχή Ππΐχειρτ|σιαΜΪ>ν και Δισχειριστικιάν ΥπηρεσιύΛ· ΛΡΧ 
1.404.999.946. 6) Το εκ δραχμών III 702 344 υπόλοιπο ΠιΛ· εξιΛιη* επομέ\τ·η' χρήσευη· των 
Μεταβατικών Λογαριασμών του Ενεργητικού, αφορούν το κόστος εκτελ ο υμένων έργων’ τα οιοια 
λόγοι συμβαιικοΰ όρου δεν μπορούν να τιμολογηθούν πριν από την ολυκλιίρυκιή τους. 7) Το 
νόμισμα τήρησης τοτν Βιβλίων και Στοιχείων της εταιρίας, μέχρι την 3 I/I 2/2001. ήταν η Λραχμή

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε."

κές Καταστάσεις, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα και την Κατάσταση Ταμιακών Ροών της ανώνυμης Εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Γ .". της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ΛΓκτρβρΐου 2001 Ο έλεγχός μας. σ»ο ηλιιισια του οποίου λαβαμι. 
.πιύ-ογιαμυυ ton εργασιών του υποκαταστήματος της εταιρίας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3? του Κ Ν 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και ης ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις ορχές κοι τους κοκσνες 

Σ^ια Ορκυηων Ελεγκτιϊη· Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με ης βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρΰι και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο κληι»οφορύ:ς και 
ταίρια εφάρμοσε ορθά το Ελληχτκό Γενικό Λογιστικά Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απαγραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, και το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τις 
ου κόστους Επαληθευσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Κοϊοστασεις Το Προσάρτημα περιλαμβάνει »ις 
από την παράγραφο I του άρθρου 43α του κα»δ Ν 2190/1920. ενώ η Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει καταρτηστεί με βάση τις οικονομικές καταστάσεις και τα τηρούμενα από την εταιρία βιβλία και στοιχεία Από τον παραπάνω έλεγχό μας «μοίκυψπν 
«τγαρωσμου του Ενεργητικού Γ-III-1 "Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις", εκ δρχ 38 312 608 αφορά α)κατά δρχ 36 782.608 τη συμμετοχή σε δύο μη εισηγμένες Α.Ε που ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκιή. με ποαοσιά 44% και 70% mo εκ δρχ 

ιό ιούς αντίστοιχα και β) τη συμμετοχή κατά 51% στο εκ δραχμών 3.000 000 κεφάλαιο ΕΠΕ η οποία βρίσκεται σε αδράνεια 2) Το υπόλοιπο του λογαριασμού του Ενεργητικού Γ-111-2 "Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις* εκ δρχ 8 111 250 αφορά α) 
• στο εκ δρχ 20 445 000 και 30 000 000 κεφάλαιο δυο μη εισηγμένων A Ε αντίστοιχα οι οποίες δεν ελέγχονται από ορκωτά ελεγκτή και η πρώτη «ξ αυτών κλείνει την πρώτη διαχειριστική χρήση την 3112 2002 β) Τη συμμετοχή κατά 20% στο εκ 

η οποία δεν ελέγχετε από ορκωτό ελεγκτή και γ) τη συμμέτοχη κατά 5% στο εκ δρχ 20 000 000 κεφάλαν Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας η οποία κλείνει την πρώτη εταιρική χρήση την 31 12 2002 Η συνολική τρέχουσα εσωτερική λογιστική 
είναι κατά την 31 12 2001 μεγαλύτερη της συνολικής τιμής κτήσεως των 3) Η εκ δρχ 3.875 876 πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την άποψη των αρμοδίων της εταιρίας επαρκεί να καλύψει τις τυχόν απώλειες που ενδέχεται να προκυψυυν κατά 

(-Αττική καθυστέρηση η οποίες κατά την 31 12 2001 ανέρχονταν στο ποσό των 28 000 000 δρχ. περίπου και οφείλονταν στην καθυστέρηση της είσπραξης αντίστοιχων δικαιούμενων επιχορηγήσεων από τους πελότες της 4) Η εταιρία εφαρμόζοντας το 
πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση Αν σχημάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύμφωνο με τα προβλεπόμενα από to Ν 2190/20, αυτή θα ανερχόταν σωρευηκά στο ποαο τοτν δρχ 8 000 000 
000 αφορά τη χρηση 2001 5) Η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά και ως εκ tootov οι φορολογικές της υποχρεώσεις κατέστησαν οριστικές μέχρι και την 31.12.2000 Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου της χρήσεως 2000 εκ δρχ 9 984 158 βάρυναν ορθώς 
διάθεσης αποτελεσμάτων Κατά τη γνώμη μας. οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν απο τα βφλία και στοιχεία της εταιρίας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα και την Κατάσταση Ταμιακά* Ροών, αφού ληφθουν υπόψη οι 

»ς και οι σημειώσεις της εταιρίας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρίας κατά ϊην 31η Δεκεμβρίου 2001. καθώς και ta αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία καθώς και τις Ταμιακές Ροές από τις 
την χρήση αυτή, βααει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση

Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουάριου 2002 
Λ Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΙΣ ΛΟΓΙΕΤΙΙΣ
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΟΓΙΙΡΟΣ 
ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10751 

Σ.Ο.Λ. σ.ε-ο.ε.



ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
δ.τ "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1 .Εξοδα ιδρόσεως & πρώτης εγκατάστασης
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27948/06/Β/92/11

1 Ιοσά κλειόμενης χρήσεως 2002 1 Ιοσά προηγούμενης χρήσεως 2001
Αξία Λναπόσβεστη Αξία

κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις

660.31 264.12 396.19 660.31 132.06
65,871.07 - 65,871.07 7,541.48 0.00

898.796.39 263.619.93 635,176.46 433,770.% 138,382.56

Λναπόσβεστη
αξία

528.25
7,541.48

295,388.40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικό Κεφάλαιο 
(4.710.000 μετοχές των 0.60 € εκάστη) 

1 .Καταβλημένο

Ποσά 
κλειόμενης 

χρήσεως 2002

2.826.000.00

Ποσά
προηγούμενης 
χρήσεως 2001

1.842.993.40
965.327.77 263.884.05 701.443.72 441.972.75 138.514.62 303.458.13

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις

1 .'Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως 529.241.17 171.859.99 357.381.18 278.168.22 66.011.75 212.156.47 ΙΙ.Λιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 1.334.227.44 2.276.227.44
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1 .Γήπεδα - Οικόπεδα 341,892.88 - 341,892.88 341,892.88 - 341,892.88 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχορ/σεις επενδύσεων
3.Κτίρια και τεχνικά έργα 958,592.72 ? 1,840.43 926,752.29 44,662.44 17,771.90 26,890.54 1 .Διαφορές από αναπροσαρμογή
5. Μεταφορικά μέσα 13,540.97 1,583.42 11,957.55 7,278.92 4,804.09 2,474.83 αξίας συμμετοχών και χρεογράφων 20,545.91 -
6 .Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 586,025.48 237,999.62 348,025.86 224,478.11 173,254.42 51,223.69 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή
7 .Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 5,613.60

και προκαταβολές 836,873.71 836,873,71 566,494.93 0.00 566,494.93 20.545.91 5.613.60
Γν,Αποθεματικά Κεφάλαια

2.736.925.76 271.423.47 2.465.502.29 1.184.807.28 195.830.41 988.976.87 1 .Τακτικό αποθεματικό 135,237.08 98,961.53
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΊ+ΓΙΙ) 3.266.166.93 443.283.46 2.822.883.47 1.462.975.50 261.842.16 1.201.133.34 5. Αφορολόγητα αποθεματικά

II(.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες ειδικών διατάξεων νόμων 68,847.59 34,979.64
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 204.084.67 133.941.17
1 .Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 94,040.10 112,436.12 V. Αποτελέσματα εις νέο
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 381,616.04 23,804.11 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 991.114.10 605.200.10
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6,467.56 1,829.09 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΠΙ+ΑΓν+AV) 5.375.972.12 4.863.975.71

482.123.70 138.069.32
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΠ) 3.305.007.17 1.339.202.66 Β.ΠΡΟΒΛΕΊΈΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1 .Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ εξόδου από την υπηρεσία 30,674.00
ΙΙ.Απαιτήσεις 2.Λοιπές προβλέψεις 5.26

1.Πελάτες 2,102,063.13 1,576,553.74 30.674.00 5.26
Μείον: Προβλέψεις 11.374.54 2,090,688.59 11,374.54 1,565,179.20 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.Γραμμάτια εισπρακτέα I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Χαρτοφυλακίου 7,332.10 2.Δάνεια τραπεζών 718,055.48 628,107.91

3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ/νες) 241,370.29 162309.27
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
11 .Χρεώστες διάφοροι 479,321.23 366,886.77 1 .Προμηθευτές 255,463.78 358,291.65
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως 2α.Επιταγές πληρωτέες 333,732.43 230,648.85

προκαταβολών & πιστώσεων 37,868.22 32,153.04 3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ .υποχρεώσεων 117,441.95
2.856.580.43 2.126.528.28 4. Προκαταβολές πελατών 23,643.60 26,895.57

III.Χρεόγραφα 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 469,864.35 418,167.18
3.Λοιπά χρεόγραφα 488.135.10 7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην

επόμενη χρήση 156,666.72 46,873.75
ΐν.Διαθέσιμα 6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 31,245.56 29,727.82

1 .Ταμείο 39,649.66 35,914.90 10.Μερίσματα πληρωτέα 261,499.36 219,800.00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 591,689.94 2,329,773.77 11 .Πιστωτές διάφοροι 17,282.73 8,244.93

631,339.60 2,365,688.67 Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΤ) 1,549,398.53 1,456,091.70
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙΙΙ+Δΐν) 3.487.920.03 4.980.352.05

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1 .Έξοδα επόμενων χρήσεων 188.572.51 327.813.19 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 8.843.30 2.645.45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 7.682.943.43 6.950.826.03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Λ+Β+Γ+Δ) 7.682.943.43 6.950.826.03

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΛΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΛΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

και εμπράγματων ασφαλειών 1,726,032.95 933,340.58 και εμπράγματων ασφαλειών 1,726,032.95 933,340.58
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 12,225.59 12,225.59 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 12,225.59 12,225.59

1.738.258.54 945.566.17 1.738.258.54 945.566.17

Σπυειώσεις:
1) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/10/2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 369,772.56 € με την έκδοση 630.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0.59 €. II αύξηση με έγκριση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς υπ' αριΟμ. 
39/229/9.11.2001 καλύφθηκε με δημόσια εγγραφή μέσω τηςΝΕ.Χ.Α. του ΧΑΑ στις 10-12 Δεκεμβρίου 2001 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΑ την 21.12.2001. Από την διάθεση των μετοχών προέκυψε Διαφορά υπέρ το άρτιο ύψους 2,276,227.44 € η οποία καταχωρήθηκε στον 
αντίστοιχο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων. 2) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/6/2002 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 983.006.60 ευρώ, η οποία καλύφθηκε: α) κατά ευρώ 942.000,00 με κεφαλαιοποίσηση διαφοράς από την 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο β) κατά ευρώ 5.613,60 με κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 και γ) κατά ευρώ 35.393.00 με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον. Μ ε την ίδια ως άνω απόφαση η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από 0,59 σε 0.60 
ευρώ . 3)Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ύψους ευρώ 1.356.493,03 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 4) Η εταιρία δεν έχει επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές αλλά ούτε εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις διαιτητικών οργάνων 5) Ο 
αριθμός του μόνιμου προσωπικού της εταιρίας την 31/12/2002 ανέρχονταν σε 32 άτομα. 6) Ο κύκλος εργασιών της 31/12/2002 κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ-91 προέρχεται στο σύνολό του από: 741,4-Παροχή Επιχειρησιακών και Διαχειριστικών Υπηρεσιών 
4,417,478.58 €. 7) Το εκ 188,572.51 € υπόλοιπο των εξόδων επομένων χρήσεων των Μεταβατικών Λογαριασμών του Ενεργητικού, αφορούν το κόστος εκτελούμενων έργων τα οποία λόγω συμβατικού όρου δεν μπορούν να τιμολογηθούν πριν από την ολοκλήρωσή τους. 8) Δεν θα δημοσιευθούν 
κατα την χρήση 2002 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις διότι δεν συντρέχουν λόγοι ενοποίησης

ΚΛΤΑΣΤΑΣΙΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΛΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Ποσά Ποσά

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2001 κλειόμενης προηγούμενης
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2002 χρήσεως 2001

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 4,417,478.58 4,12335736 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 1,116,170.67 1,045,14839
Μείον: Κόστος πωλήσεων 2.413,153.78 2,313,70634 (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 2,004,324.80 1,809,551.12 προηγούμενων χρήσεων 569,807.10 193,48136
Πλέον: Ι.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 23,432.45 41,511.96 (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο 2,027,757.25 1,851,063.08 προηγούμενων χρήσεων 29300.54
ΜΕΙΟΝ: 1 .Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 567,779.47 514,246.96 Σύνολο 1,685,977.77 1,209,329.11

2 .Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως 104,048.24 55,633.65
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 294,543.40 966371.11 288,06333 857,943.94 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 379,800.17 345,667.92

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1,061386.14 993,119.14 Κέρδη προς διάθεση 1306.177.60 863.661.19
ΠΛΕΟΝ: I.Έσοδα συμμετοχών 26,418.97 78,867.03

2.Έσοδα χρεογράφων 9,487.83 3,864.95 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετ.& χρεογράφων 41,640.00 - 1. Τακτικό αποθεματικό 36375.55 33,015.05
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 48,762.43 4,481.60 2. Πρώτο μέρισμα 244,920.00 219,800.00

Μείον: 126,309.23 87,213.58 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα 0.00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 56,949.46 69,359.77 28,694.19 58,51939 της φορολογίας έσοδα 6,284.90 2,614.44

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσσεως 1,130,745.91 1,051,638.53 6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα 0.00
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα κατ’ ειδικό τρόπο 27,583.05 3,031.60

I. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 50.49 1381.83 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 991.114.10 605300.10
2. Έκτακτα κέρδη 564.77 - 1.306.177.60 863.661.19

615.26 1,281.83
Μείον: 1 .Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 8,238.70 4,609.42

2. Έκτακτες ζημίες 759.00
3 .Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 5 8.00 9.055.70 -8.440.44 3.162.65 7.772.07 -6.490.24

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 
ΜΕΙΟΝ:

1,122,305.47 1,045.148.29

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες

312,524.69 179,594.41

στο λειτουργικό κόστος 306,389.89 6,134.80 179,594.41 -
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρτον 1.116.170.67 1.045.148.29

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουάριου 2003 <) ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΩΤΡΛΣ

ΠΑΡΙΣ Σ. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΑΥΡΙΔΗΣ Λ.Λ.Τ. Π 435030/90

Α.Λ.Τ. Ξ 499816/87 Α.Δ.Τ. Π 467632/92 Α* Τάξης Α.ΜΟΕ 13372

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους κ.κ. Μέτόχοθς της.ΑνιίΐΥομηςϋΕιαίρί«ς ■ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε,-

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα και την Κατάσταση Ταμιακών Ροών της ανώνυμης Εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε..", της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002. Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους 
λογιστικού απολογισμού των εργασιών του υποκαταστήματος της εταιρίας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών” και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η Εταιρία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος αχογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, εκτός από την περίπτωση της κατωτέρω παρατηρήσεως μας No 4 και το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του κόστους. 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέοεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο I του άρθρου 43α του κωδ. 
Ν. 2190/1920, ενώ η Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει καταρτηστεί με βάση τις οικονομικές καταστάσεις και τα τηρούμενα από την εταιρία βιβλία και στοιχεία. Από τον παραπάνω έλεγχό μας κροέκυψαν τα εξής: 1) Το υπόλοιπο του λογαριασμού του Ενεργητικού Γ-111-1 "Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις", 
εκ 94.040.10 € αφορά: α) κατά ευρώ 89.550 (99,55%) τη συμμετοχή στο Κεφάλαιο νεοΐδρυθείσας Α.Ε της οποίας η πρώτη διαχειριστική χρήση κλείνει στις 31.12.2003 β) κατά ευρώ 4.490,10 (51%) τη συμμετοχή στο Κεφάλαιο μιας ΕΠΕ η οποία βρίσκεται σε αδράνεια. 2) Το υπόλουιο του λογαριασμοί) του 
Ενεργητικού Γ-1U-2 "Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" εκ 381.616,04 € αφορά α) κατά ευρώ 66.331,93 (44%), και 53.280 (48%) αντίστοιχα τη συμμετοχή σε δύο μη εισηγμένες Α.Ε. οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, β) κατά ευρώ 67.600 (36%), 58.600 (40%) και 88.000 (40%) αντίστοιχα 
τις αποκτηΟείσες κατά το 2002 συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο τριών εταιριών του εξωτερικού.γ) κατά ευρώ 3.521,44 (20%) τη συμμετοχή στο Κεφάλαιο ΕΠΕ και κατά ευρώ 2.347,77 (2,67%) τη συμμετοχή στο Κεφάλαιο Α.Ε οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, δ) κατά ευρώ 15.000 
(25%), 2.934,70 (5%), και 24.000 ευρώ (40%) τη συμμετοχή σε αντίστοιχες Α.Ε των οποίων η πρώτη διαχειριστική χρήση κλείνει την 31.12.2003. 3)Η συνολική τρέχουσα εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών και των μεριδίων των ανωτέρω συμμετοχών της εταιρίας σε συνδεμένες και λοιπές επιχειρήσεις κατά 
την 31.12.2002 ήταν μεγαλύτερη της συνολικής αξίας κτήσεως των κατά ευρώ 23.525. Περισσότερα αναφέρονται στο Προσάρτημα. 4)Η εκ 11,374.54 € πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την άποψη των αρμοδίων της εταιρίας επαρκεί να καλύψει τις τυχόν απώλειες που ενδέχεται να προκόψουν κατά την 
είσπραξη απαιτήσεων με σχετική καθυστέρηση η οποίες κατά την 31.12.2002 ανέρχονταν στο ποσό των 138.000 € περίπου και οφείλονταν όπως μας δηλώθηκε στην καθυστέρηση της είσπραξης αντίστοιχων δικαιούμενων επιχορηγήσεων από τους πελάτες της. 5) Η εταιρία σε αντίθεση με τις προηγούμενες 
χρήσεις σχημάτισε το σύνολο της προβλεπόμενης από τον Ν. 2190/20 πρόβλεψης για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση ύψους ποσού 30.674 ευρώ, την οποία καταχώρησε στο λογαριασμό του ενεργητικού Β4 "Λοιπά έξοδα εγκαταστάαεως" για να αποσβεάθεί 
ισόποσα σε 5 χρήσεις. Από την ανωτέρω πρόβλεψη ποσό ευρώ 5.500 περίπου αφορά την χρήση 2002 και έπρεπε να βαρύνει απευθείας τα αποτελέσματα χρήσεως. 6) Η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και την χρήση 2000. Δεν έγινε πρόβλεψη για διαφορές φόρου που ενδέχεται να προκόψουν κατά τον 
οριστικό έλεγχο των χρήσεων 2001-2002 ύψους ποσού 25.000 ευρώ περίπου. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα και την Κατάσταση Ταμιακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω 
παρατηρήσεις μας. καθώς και οι σημειώσεις της εταιρίας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία καθώς και τις Ταμιακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρίας για την χρήση 
αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση εκτός από την περίπτωση της ανωτέρω παρατηρήσεώς μας No 4.

Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουάριου 2003 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κ12Ν/ΝΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
A Ρ. Μ .Σ.Ο. Ε.Λ. 1075! 

Σ.Ο.Λ. (LX.OX.



ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ a ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 - 5q ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2001 - 31/12/2001) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.:36936/01/Β/96/530

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΡΧ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρησεως (1/1/01-31/12/01) Ποσά προηγούμενης χρησεως (1/1/00-31/12/00)

Γ.
Αξια κτήσεως Αποσβέσεις Ανσποσβ. Αξια Αξια κτήσεως Αποσβέσεις Ανσποσβ. Αξια (1/1/01-31/12/01) (1/100-31/12/00)

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ.Ενσωυατεο ακινητοποιησεκ 1. Μετογικο Κεφαλαίο

1. Γηττεδα-οικοπεδα 17.140.352 - 17.140.352 17.140 352 - 17.140.352 (30.000 μετοχες X 1.000 δρχ)
3. Κτίρια -Τεχνικά έργα 193.789.786 13.917.804 179.871.982 177.174.843 4.688.327 172.486.516 1. Καταβεβλημένο 30.000.000 30.000,000
4 Μηχανηματα-Τεχνικες εγκαταστάσεις

& λοιπος μηχαν/κος εξοπλισμός 37.880.368 30.132.691 7.747.677 31 096 846 23.877.100 7.219.746 IV. Αποθευατικα Κεφαλαία
5. Μεταφορικά μέσα 25.261 556 23.669.171 1.592.385 29612.981 25.054 124 4.558.857 1. Τακτικό αποθεματικο 11,218,900 10,395,522
6. Επιπλα και λοιπος εξοπλισμός 28.773.682 20 781.191 7.992.491 26.157.593 14.986.201 11.171 392

Σύνολο ακινητοποιησεων (ΓΙΙ) 302.845.744 88.500,957 214.344.887 281.182,615 68.605.752 212.576.863 V. Αποτελεσυατα εις νεο
III. Συμμέτοχες & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις Υπολοιπο κερδών χρησεως εις νεο 11.070.761 100.808.084

7. Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις 1.1Q5.QQ4 966.301
Σύνολο ακινητοποιησεων (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 215,449,891 213,543,164 Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 52.288.761 141.203.606

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Μακροπρόθεσμες υπογρεώσεκ

1. Αποθευατα 2. Δάνειά τραπεζών 66.277.930 73.175,254
4 Α" & βοηθητικές υλες-Αναλωσιμα υλικά 6,208,633 5,172.9.10

II. Απαιτήσεις II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Πελάτες 166.100.936 130.916 830 1. Προμηθευτές 6 959 087 4 296 486

Μειον:προβλεψεις 11.635.085 154 465.851 11.635.085 119.281.745 2α. Επιταγές πληρωτέες 46 201.087 16.081 968
3α. Επιταγές εισπρακτέες 3 976.560 2.729.731 3. Τράπεζες λογ/σμος Βραχυπροθέσμων
10 Επισφαλεις-Επιδικοι πελάτες 5.922.632 5.922632 υποχρεώσεων 29 871 486 —

Μειον. προβλέψεις 5.922.632 5.922.632 ~ 5. Υποχρεώσεις απο φορους-τελη 105.595 498 16 444 783
11 Χρεώστες διάφοροι 538.198 3.190.928 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 48 755 586 41 396 498

158.980.609 125.262.404 7. Μακροπρ.υποχρ.πλ.στην εττομχρηση 6 663 144 6 663 144
IV. Διαθεσιυα 10. Μερίσματα πληρωτέα 28.650 000 43 855 070

1 Ταμείο 1.727.344 10.397.124 11. Πιστωτές διάφοροι 58.999 063 45.271 886
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας 68.537.267 34.073.093 331.694.951 174.009.835

70.264.611 44.470.217 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 397.972,881 241,185,089
Σύνολο κυκλοφορουντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ) 235,453.853 174.845.531 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού 642.102 -

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 450,903-744 388.388.695 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 45.0,903-744 388.388.695

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 16.758 700 21.786.739 2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων 16.758.700 21 786 739
4 Λοιποί λογ/σμοι ταξεως 1 879 931 - 4 Λοιποί λογ/σμοι ταξεως 1.879 931 __

18.638.631 21.786.739 18.638.631 2U8.6J39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλοομ.χρησιως Ποσά προηγ.χρησεως

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Ορισμένα κονδύλια ίου Ισολογισμού της προηγούμενης χρησεως αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρησεως.
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2000, οι δε φορολογικές υποχρεώσεις έχουν καταστεί οριστικές και έχουν λογισθεί στα βιβλ ι της εταιρείας στην παρούσα χρήση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

II.

Αποτελεσυατα εκυεταλλευσευχ 
Κύκλος εργασιών (πωλησεις)
Μειον: Κοστος πωλησεων 
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως 
Πλεον:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

Σύνολο
Μειον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 

3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως
Μειον:

3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφή έξοδα 
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλευσεως 
ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα 

1 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 
2. Εκτακτα κέρδη
4 Εσοδα απο προβλ.προγ χρήσεων 
Μειον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημίες
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 
Μειον: Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτ κοστος

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορών

Ποσά κλειομ.χρησεως 
(1/1/01-31/12/01)

1.326 045 983 
1.161.143.824 

164.902.159 
11.551.748 

176.453.907

Ποσά προηγ.χρηστιος 
(1/1/00-31/12/00)

1.186 517254 
800.418.615 
386 098.639 

18.330.647 
404 429 286

91 828.557 
47.516.269 139.344.826 

37 109 081

9.870.168
27.238.913

138.620.195
204.100.074 342.720.269 

61 709 017

>.66/.138 
54.041.879

356.842

356.842

2.711.493 
1.752.055 

614 950 5.078.498 ΑΘΗΝΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002

794.595 

470 601 1.265.196 (908 354)

759.208
272.878

1.032.086 4.046.412

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & 
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

23.388.762
23.388.762

26.330.559
22.821.908
22.821.908

58.088.291
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 

ΑΔΤ:Ζ 519253
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΥ 

ΑΔΤ:Σ 012935
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 17143

2?·339,??9 S8.088.291

Καθαρα αποτ/σματα (Κέρδη) Χρησεως 
Υπολοιπο κερδών προηγ.χρησεως 
Διάφορες φορολ.ελεγχου προηγ.χρησεων 
Σύνολο
Μειον:Φορος εισοδήματος 
Κερδη-(ζημιες) προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως έξης: 
1 Τακτικό αποθεματικο 
2. Πρώτο μέρισμα 
8. Υπολοιπο κερδών εις νεο

Ποσά κλειομ.χρησεως 
(1/1/01-31/12/01)

26.330 559 
100.808.084 
100.234 914

Ποσά προηγ.χρησεως 
(1/1/00-31/12/00)

58 088.291 
96.870.915

26 903 729 
10360490
16.543.239

822478
4.650.000

11.070.761
16.543.239

154 959 206 
22.364 955

132.594:251

1 786 167 
30.000 000 

100.808 084
132.594.251

"INTERCONSUL Α.Ε."

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της εταιρικής χρησεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2001. Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές 

διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 
2190/1920.Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν 2190/20. Λόγω του πολυάριθμου 
προσωπικού δεν κατέστη δυνατόν να υπολογισθεί από εμάς η εν λόγω πρόβλεψη στα πλαίσια του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις , οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν, μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω σημείωσή μας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2001, καθώς και 
τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία 
εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

ΑΘΗΝΑ 22 ΜΑΪΟΥ 2002 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΡΕΤΤΟΣ 
Α.Μ.ΣΟΕΛ 15651

B.K.R. ΠΡΟΤΥΠΟΣ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Ανεξάρτητο Μέλος της BKR International



ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2002 - 31/12/2002) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.:36936/01/Β/96/530

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως (1/1/02-31/12/02) Ποσά προηγούμενης χρήσεως (1/1/01-31/12/01) Ποσά κλειομ.χρησεως Ποσά προηγ.χρησεως

Αξια κτήσεως Αποσβέσεις Ανσποσβ. Αξια Αξια κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ. Αξια (1/1/02-31/12/02) (1/1/01-31/12/01)
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 19.59 - 19.59 _____ - - -

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Μετονικο Κεφαλαίο
II.Ενσώματες ακινητοποιησεις (30.000 μετοχες X 3,00 Ευρώ)

1. Γηπεδα-οικοπεδα 50.301,84 - 50.301,84 50.301,84 - 50.301,84 1. Καταβεβλημένο 90000-00 88.041.09
3. Κτίρια-Τεχνικά έργα 580.027,33 69.509,39 510.517,94 568.715,44 40.844,62 527.870,82
4. Μηχανηματα-Τεχνικες εγκαταστάσεις IV. Αποθευατικα Κεφαλαία

& λοιπος μηχαν/κος εξοπλισμός 118.769,17 102.420,02 16.349,15 111.167,62 88.430,49 22.737,13 1. Τακτικό αποθεματικο 45.800.00 32.921,50
5. Μεταφορικά μέσα 78.750,56 67.775,24 10.975,32 74.135,16 69.461,98 4.673,18
6. Επιπλα και λοιπος εξοπλισμός 92.681,39 76.506.69 16.174.70 84.442.21 60 986.62 23.455.59 V. Αποτελεσυατα εις νεο

Σύνολο ακινητοποιησεων (ΓΙΙ) 920.530,29 316.211.34 604.318.95 888.762.27 259.723.72 629.038.55 Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νεο 186.893.10 32-489,39
III. Συμμέτοχες & άλλες υακσ/συες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις 4-524.74 3.242.86 Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 322.693.10 153.451.98
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 608.843,69 632.281.41

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Αποθέματα 2. Δάνειά τραπεζών 172.154,62 194,506,03
4. Α' & βοηθητικές υλες-Αναλωσιμα υλικά 31.516,97 18.220,49
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 116.08 — II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.633.05 18.220.49 1. Προμηθευτές 22.515,65 20.422,85
II. Απαιτήσεις 2α. Επιταγές πληρωτέες 62.742,91 135.586,46

1. Πελάτες 570.540,05 487.456,89 3. Τράπεζες λογ/σμος Βραχυπροθέσμων
Μειον:προβλεψεις 57.510.30 513.029,75 34.145 52 453.311,37 υποχρεώσεων 98.960,28 87.663,94

3α. Επιταγές εισπρακτέες 81.218,47 11.670,02 5. Υποχρεώσεις απο φορους-τελη 312.783,45 309.891,41
10. Επισφαλεις-Επιδικοι πελάτες 17.381,17 17.381,17 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 167.209,01 143.083,16

Μειον:προβλεψεις 17.381.17 - 17.381.17 - 7. Μακροπρ.υποχρ.πλ.στην επομ.χρηση 19.554,35 19.554,35
11. Χρεώστες διάφοροι 49.834.08 1.579.45 10. Μερίσματα πληρωτέα 90.000,00 84.079,24

644.082.30 466.560.85 11. Πιστωτές διάφοροι 114.259 59 173.144.72
IV. Διαθέσιμα 888.025.24 973.426.12

1. Ταμείο 19.349,92 5.069,24 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΠΙ) 1.060.179.86 1,167.932,15
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας 78944.41 201.136.51

98.294.33 206.205.75 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο κυκλοφορουντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+Δΐν) 774.009.68 690.987.10 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού _ 1.884,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 1.382.872,96 1.323.268.51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 1.382.872.96 1.323.268.51

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 67.015,24 49.181,80 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογ/σμοι ταξεως ~ 5.517.04 2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων 67.015,24 49.181,80

67.015.24 54.698.84 4. Λοιποί λογ/σμοι ταξεως _ 5.517.04
67.015.24 54.698.84

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και συνεπεία αυτής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά
1958,91 ΕΥΡΩ σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30-6-2002.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

Ποσά κλειομ.χρησεως Ποσά προπγ.χρπσεως Ποσά κλειομ.χρησεως Ποσά προηγ.χρησεως
(1/1/02-31/12/02) (1/1/00-31/12/00) (1/1/02-31/12/02) (1/1/01-31/12/01)

1. Αποτελεσυατα εκιιεταλλευσεως
Κύκλος εργασιών (πωλησεις) 5.128.953,46 3.891.550,94 Καθαρα αποτ/σματα (Κέρδη) Χρήσεως 378.912,78 77.272,37
Μειον: Κοστος πωλησεων 4.083.944.39 3.407.612.10 Υπολοιπο κερδών προηγ.χρησεως 32.489,39 295.841,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως 1.045.009,07 483.938,84 Διάφορες φορολ.ελεγχου προηγ.χρησεων 294.159.69
Πλεον:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης 2.321.66 33.900.95 Σύνολο 411.402,17 78.954,45

Σύνολο 1.047.330,73 517.839,79 Μειον: Φορος εισοδήματος 121.630.57 30.404.96
Μειον: 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 494.666,02 269.489,53 Κερδη-(ζημιες) προς διάθεση 289.771.60 48.549.49

3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 122.043.66 616.709.68 139.446.13 408.935.66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως 430.621,05 108.904,13 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως έξης:
Μειον: 1. Τακτικό αποθεματικο 12.878,50 2.413,73

3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφή έξοδα 30.430.22 28.966.01 2. Πρώτο μέρισμα 90.000,00 13.646,37
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλευσεως 400.190,83 79.938,12 8. Υπολοιπο κερδών εις νεο 186.893.10 32.489.39

II. ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα 289.771,60 48,549,49
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.168,64 1.047,23
2. Εκτακτα κέρδη 491,52 -

4. Εσοδα απο προβλ.προγ.χρησεων 695,35 3.355,51 ~ 1.047,23 ΑΘΗΝΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003
Μειον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.026,36 2.331,90 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Η Ο
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων — 1.381,07 Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδίνους 23.607.20 24.633.56 (21.278.05) ~ 3.712.97 (2.665.75)

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 378.912,78 77.272,37
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 62.715,83 68.639,07
Μειον: Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτ. κοστος 62.715.83 68.639.07 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορών 378.912.78 77.272.37 ΑΔΤ:Ζ 519253 ΑΔΤ:Σ 012935 ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.17143
"INTERCONSUL Α.Ε."

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002. Ο έλεγχός μας, έγινε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες 
και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως 
Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α 
του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.Από τον ανωτέρω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:1.Η εταιρεία βασιζόμενη στην υπαρίθμ 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως δεν σχημάτισε πρόβλεψη για 
αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν η εταιρεία σχημάτιζε πρόβλεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν 2190/1920 για το σύνολο του προσωπικού της αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των ΕΥΡΩ 
96.659,37 2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές μέχρι και τη χρήση 2000 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2001 & 2002 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω 
Οικονομικές Καταστάσεις , οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν, μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις μας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της 
εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν
πττή ρκτίχ/Fr ττηιι η ρτπιηρίπ rmrrni ιηπτ rrrrn/ ττηηηνηιΊι ir\/n vnnrrn

ΑΘΗΝΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΡΕΤΤΟΣ 
Α.Μ.ΣΟΕΛ 15651

B.K.R. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
Ορκωτοί Ελεγκτές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Ανεξάρτητο Μέλος της BKR International



MRB HELLAS AE
ΙΙΟΛΟΓΙΙΜΟΙ TNI J1MI ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 

11H ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΖΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ · 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000) 
(ΑΡΜΑΕ 1Μ·0/01/ΑΤ/Β/·β/1572)

CN£ff-HTi-K9 DAQUIMO
nOLA ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ!

ΧΡΗΙΕΟΙ 2000 
ΔΡΧ

ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΙΒΕΙΤΗ
ΚΤΗΙΕΟΙ ΑΠΟΙΒΕΖΕΙΙ ΑΞΙΑ

ΠΟΙΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ!
ΧΡΗΖΕΟΖ 1990 

ΔΡΧ
ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΙΒΕΙΤΗ

ΚΤΗΙΕΟΙ ΑΠΟΙΒΕΙΕΙΙ ΑΞΙΑ

ΠΟΙΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ!

ΠΟΙΑ
ΠΡΟΗΓ/ΝΗΙ

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΙΟΜΑΤΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΙΕΙΙ 
5 ΛΟΙΠΕ! ΑΙΟΜΑΤΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΙΕΙΙ

II ΕΝΙΟΜΑΤΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΙΕΙΙ 
3 ΚΤΙΡΙΑ 4 ΤΕΛΝΙΚΑΕΡΓΑ 
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΙΑ 
β ΕΠΙΠΛΑ 4 ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΙΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΙΗΣΕ ΟΝ (Π·ΠΙ)

0 590 407 
Β 590 4Q7

50 743 022 
S 508 013 

80 215 901 
130 408 190

143 058 M3

111. ΙΥΜΜΕΤΟΧΕΙ ΚΑΙ AAAJLI ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΙΜΕΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
7 ΛΟΙΠΕ! ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ!

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΗΓΙΙ ♦ ΓΙΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II ΑΠΑΓΓΗΙΕΙΙ
I ΠΕΛΑΤΕΣ

ΜΕ ΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΣ
II ΔΙΑΦΟΡΟΙ XPEOUEI
12 ΛΟΓ/ΙΜΟΙ ΔΙΑΧΠΕΟΙ ΠΡΟΚ/ΛΟΝ 4 ΠΙΙΤΟΙΕΟΝ

rv. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
1 ΤΑΜΕΙΟ
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ·Δίν)

Ε. ΜΕΤΑ8ΑΠΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ♦Δ^Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 
4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

0 281 192 
0 281 192

15 438 828 
4 160 750 

55 232 340 
74 857 930

81 139 122

4 000 000 
3 452 008

309 275

222 224 050 
18 390 410

309 275

35 304 794 
1 321 857 

24 983 015 
01 010 200

0 1 919 541

7 452 008 
7 452 008

09 372 149

203 827 040 
21 589 028 
25 900 000 

251 3 ΐθ 608

1 199 507
03 147 249
04 340 810

315 003 484

387 235
387 235

385 422 000

21 450 000

0 170 407 
0 170 407

β 010 022 
5 880 012 

00 054 313 
73 159.547

5 903 100 
5983 100

4 $15 885 
3 942 518 

_49 751 199 
58 209 002

187 301

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1 2000 MET ι 10000 ΔΡΧΕΚΑΙΤΗ

187 301

2 100 737 
1 940 094 

10 903 114 
14 949 945

79 330 014 04 192 708 15 137 240

4 000 000
1 838 743

IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΛ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
4 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΛ
5 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΛ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

s *38 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΗΑΙΙΗΑΓ/)
5 838 743

?0 975 989 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

172 900 173 
14 287 0S8 158 872 515 

15 031 500

174 304 θ7Γ

β 913 000 
70 502 913 
?9 415 919

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ
3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧ/ΘΕΣΜΩΙ
4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 
β ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
10α ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)

253 719 940 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

___ 98 332
98 332

274 794 201 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α*Γ*Δ)

21 450 000
8 3 S0 000 
8 350 000

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕ ΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑ! ΜΟΥΑΠΟ ΤΕΛΕΙ ΜΑ ΤΟΝ ΧΡΗΙΕΟΙ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

ΧΡΗΣΗΣ 2000 ΧΡΗΣΗΣ 1009
ΔΡΧ ΔΡΧ

20 000 000 20 000 000
20 000 000 20 000 000

CΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

IKOY 0 1 395 750
0 1 395 750

5 90S 533 4 342 998
1 173 838 858 661

___2 512 189 2 142 709
9 855 060 7 1« 368

~?9ΐ55 060 28 5«0 πβ"

132 973 663 79 985 252
ΩΝ 47 223 145 47 791 500

0 9 853 000
110 429 490 40 127 519

12 178 900 11 529 700
48 000 000 51 869 968

3 318 987 3 357 928
354 120 185 244 514 867

354 120 185 2<4 514 867

1 647 823 1 739 276
1 647 623 ΤΤ39 276

J85 422 868 274 794 ?61

21 450 000 β 350 000
21 450 000 8 350 000

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΙΕΟΙ

ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΟΛΗΣΕΙΣ)
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΙΕΩΝ 
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΙΕΩΙ

ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΙΕΩΙ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝ I EJ06A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
3 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΙΕΩΙ 

ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΟΣ

ΠΛΕΟΝ 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 
Μ£ΐΟΝ 3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 4 ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΟΣ

II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ
2 ΕΚΤΑΚΤΑΚΕΡΔΗ

ΜΕΙΟΝ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ 4 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 79 930
4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 4 1Q8 752 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ KAJ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΜΕΙΟΝ Ο» ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ 

ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2000 

ΔΡΧ

04 2 990 903 
374 510 294

ΠΟΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 1999

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΙΕΩΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

400 474 009

2 214 771
470 009 440

30 1 45 1 020 0
109 237 820

749 313 
7 094 90S -6 345 592 

102 892 228

2 360 
109 137 
111.497

-4 188 682 -4 077 185 
98 815 043

17 182 904

17 182 904 0

287 705 
3 272 588

98 815 043

ΔΡΧ

677 261 534 
347 488 509
329 773 025 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΛΗ ΧΡΗΙΕΟΙ

ΜΕΙΟΝ : 6 ΙΑ ΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
0 ΜΕΙΟΝ: 1 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

329.773 025 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

284 588 825
0 284 588 625

45 184 400 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ HNETAJ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1 414 343 3 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
9 531 097 -β 1 16 754 5 ΕΙΔΙΚΑ* ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΛ

37 067 646 6Θ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΛ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΛ 
ΚΑΓΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

0
38 643 
38 643

*3 560 293 ___ -3 521 650
33 S45 990

β 923 125

β 923 125 0

3 3 54 5 996

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΙΙΙ

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΙΙΓ/ΝΜΣ

ΧΡΗΣΗΣ 2000 ΧΡΗΣΗΣ 1999
ΔΡΧ

98 815 043 
20 011 715 

_3£092 030 
32 510 092

I 025 535 
30 000 000 

514 977

370 180 
32 510 092

ΔΡΧ

33 54 5 990 0
jinivi

19 800 104

990 400 
18 000 000 

008 253

____149 503
19 808 104

ΑΘΗΝΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 4 Δ'ΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΜΑΥΡΟΣ 
Λ 002090

ΓΕΩΡΠΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΑΜΙΧΛ
Π 503180 1130703

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ QPKQTQY ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΡΓΙΙΙ.Η

ΠΑΝΛΠΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 
Μ 232075

Προς ιούς κκ Μιιόχονς Ανώνυμης Ειαρ^ίσς 
MRB HELLAS Λ.Ε

Ελ/γ(αμ« ι»ς σνωιίρω Οκσνομ^ς Καιοσιόσος καθώς και ιο σχοικό Προοόριημα ιης ιιαρ«1ας MRB HELLAS Α£ ιης παρικης χρησιως που Ιληζι ιην 31η Δ*κίμβρ/ου 2000
Ο ιλ^γχός μος tyrvt σϋμφwva μι ι»ς 6·αιόζμς ιου άρθρου 37 ιου Κ.Ν 2190/1920 ‘ττιρί Ανωνύμων Εισροών* και ιις ιλίγκιικίς 6»αΔ«κασΐις που κρΝ-σμ4 κσιάλληλις, βΔσιι ιων αρχών κα κανόνων ιλκγκιικης που 
σκαλοοΜ ιο Σώμα Ορκωιών ΕΑ4γκιών Λογ*σιών
ΤΣΟηκσν σιη Δ·σθκσή μος ια fWfLLta κα β ιοιχϋα π ου ιήρηαΐ η tiapiki και μας δόθηκαν & σνσγκο*ις γκι tov Ιλι γχο πληροφορείς και ΐπιζηγήσος που ζηι ι)οαμι. Η ciapcla ιφάρμοαι ορθώς ιο Γινικό Λογισι··6 Ιχ<6*ο 
Δχν ιροποπο^θηΜ π μίθοΔος anογραφής at σχίση μι ιην προηγοΰμινη χρήαη.
Ειταληβ*Δσαμ« ιη συμφωνία που πιρκχομ2νου ιης «κθ4σ(ως Δκιχιιρίσιως ιου Δκχκηιικού Συμβουλίου προς ιην Τακίική Γινική ΙυνίΑχυση ιων Μιιόχων, μι ιις σχιιικίς Οικονομικ/ς Καιασιόσιις.
Το Προσάριημα πιρ*λαμβανχι ι»ς πληροφορείς που προβλίπσνίαι σπό ιην παρσγρ. 1 ιου άρθρου 43α ιου κωό. Ν. 2190/1920.
Από ισν παραπΟνω Ιλιγχο προίκυψαν ια «Μς ·
1. Η οσρ«Ια καιό πάγ»α ιαχιικη διν σχημαιΐζυ πρόβλεψη γ*α αποζημίωση ιου προσωπικού λόγω ιζόόου σπό ιην υπηρκσία Αν η ciaipfcj σχημόΐιζί πρόβλεψη για ιο σύνολο ιου προσωπικού ιης. 
μ« βοση ιις ΔοιΔζχις ιου Κ.Ν 2190/1920 ουίό. «αιό ιην 31η Δικιμβρίου 2000 θα σνκρχόισν σι Ορχ 28 ίκαΐ.
2. ΚαιΔ ιην 31η Δ*κ«μβρΙου 2000 η σνσσωριυμίνη πρόβλ/ψη που ίμψσν4ζίΐα σιο λογαριοομό ιου Εν«ργηΐικού 11.1 ΤΙρόβλίψη «τπσφαλών σπαιήσίων*· ανιρχόιαν σιο ποσό ιων Δρχ 18 «και 
που ορθά υπολογίσιηκΑ μι βΔση ιο φορολογικό νόμο. Από ισν ιΑιγχό μας Δκππσιώοσμι όιι η tiapda θα έχιι σνιίσττρακιις ίίπσφΔλχίίς 4 c*. 6ρχ. πιρίπου
ΚαιΔ ιη γνώμη μος. οι σνωιίρω Οικονομάς ΚαιοσιΔσιις ο* οποΙις προκύπιουν σπό ια βιβλΛα *σ σΐαχίΐα ιης ιιαριίας σποκονίζουν μαζί μι ιο ΠροσΔριημα. αφού ληφθούν υπόψη ο» παραπΔνω παραιηρησιις μας. 
ιην πίριουοκκΟ όπίρβρωοο «« ·Π» ««ονομιιή θίσιι ιπς «ια(χ!ο< «αι<1 «ιτν 31η Δί««μΡρΙου 2000 «αβώ< ία ια σποκΜομαια ιης χρ^σ«ωί που 1\ι\Ι,ι αυιή ιην ημ«ρομπν<<ι. fdou ιων οχ«π«ών βοιΟζιων 
που ισχύουν «α Χογισιι«ών αρχών, οι οποΙις ίχουν yfvu γ«νι«β παρα4«ιι/ζ «α 4«ν β«>*<ρουν σπό «κ)ντ( που η napckj ifdppooi oiqv προπγουμινη χρήοη.

ASitva. 2 Mapilou 2001 
Ο Οοκωιόγ EAfvKirtc Λογισιήο

Χρήσιος Π«Α«νιρΐόπς 
AM ΙΟΕΛ 17031

ARTHUR ANOERSEN ΟΡΚΟΤΟΙ ΕΛΕΓΧΤΕΙ ΛΟΠΙΤΕΙ ΑΕ



MRB HELLAS AE
ΙΣΟΛΟΓΚΚΟΓ Tfff 31HIΔΕΚΕΜΒΡΙΟΪ MOI 

13H ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - J1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2892) 
(APNIAE 19*8 0/0 UATIWSV1677I

ΕΝΕΡΓΗΠΚΟ ΠΑΘΗΠΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ! 2197 

ΕΥΡΟ
ΑΞΙΑ ΑΜΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΙ 20Μ 

ΕΥΡΩ
ΑΜΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΓΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΜΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

» ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
3 ΚΤΙΡΙΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
6 ΕΠΙΠΛΑ t ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΠΜ |Π«Γ1Ι]

45.861.62
45.651.62

157.751,06 
0,09 

277,311,91 
435 26237

30.701,09
30.701,09

100546. Μ 
0,00 

212 985.<7 
313.038,71

15 160,53 
15.169,6Γ

57.702.22 
9,00 

64 572,04

39-305.56. 27959.61· 16545.75
39306,56 22.959,61 >6.346.75

155350,74
0,00

252306.76

72.382,16
0,00

182ΒΙ0.75

8357856
0,90

69399.01
122324,25 40636730 255392,93 153 27437

«81.12439 343.739,80 137564,79 447374,06 278352,74

01. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΛΗΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π·ΠΙ ♦ ΠΒ|

Λ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ρ. ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
Γ ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΜΕ ΙΟΝ : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
3ο ΓΓΧΤΛΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 
11, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

IV. Δ1ΛΟΕΣΡΛΑ
I ΤΑΜΕΙΟ
3 ΚΛΤΛΟΕΣΕΙΣ ΟΨΕΠΣ Λ ΓΙίΌσΕΤΜΙΛΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟ! ΕΝΕΡΓΗΠΚΟΥ |4IHttV) 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
b

I ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ*·Δ·Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΕΕΟΣ ΧΓΕΟΙΠΚΟΙ 
4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΠΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

352Ι6.1)β
5371,65

1.577,585.69
89.070,76

41.187.65
41.187.65

178.572.44

1.497,515,84
20.940.68
49350,12

35 215.00 
5 97164 41.187,64

41.18734

210,608,96

1.117.427,84
70,92435

1,587306.64

3.709.60
230230.23
239.939,83

9 09133 
939133

124.152,63
172076.41
296,829,04

1575310,50

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I, ΚΕΦΑΛΑΙΟ (10.000 MET * 2955 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ) 
I. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝ0

ΐν.ΛΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟβΕΜΑΤΙΚΟ 
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΛ 
6. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΙΛΑΤΙΚΑΗΔΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI*AIV*V|

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 
3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΙΜΟΣ ΒΡΑΧ7ΘΕΣΜΩΙ
4, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΙΩΝ
5, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ
6, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
10π. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
II. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΙΕΩΝ (ΠΙ)

ΠΟΙΑ 
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2C02 

ΕΥΡΩ

293.500.00

ΠΟΣΑ 
' ΠΡρΙΙΠΤΙΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΪΜ1 

ΕΥΡΩ

293 478,29

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΙΔ0ΥΛΕΥΜΕΜΑ
Β.78650

1395,410,14

149216,76
~Ι482ί6,76

'9,78559’

1396.105,95 ΓΈΝΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Λ»Γ·*Δ)

61 628,76 
61328,76

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΠΣ ΙΚΤΟΠΚΟΙ 
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΛΞΕΩΣ ΙίΣΤΠΠΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡ1ΑΙΜΟΥΑΠΟΤΕΛΕΙΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΙ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (17170331712/02)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΙ)
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΛΗΣΕΟΝ 
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2002 

ΕΥΡΩ

4.110 74332 
3112.861,45 
1.997.881,75

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 7001 

ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

23.28536
2.024.16532

3.425.19731
1.761330,44
1.643368.57

12.922.50
1358.88937

446ΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΓΟΥΡΠΑΣ 
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΓΟΥΡΠΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

1.704232,05
0,00 1.704 232,05

1.456.002,58
0.00 1.456,032^8

ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ EKMETAAAEYLCQI 319J034.77 200.096.09

ΠΛΕΟΝ : 4. ΠΓΣΤΩΤΤΚΟΓ ΤΟΚΟΙ Δ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 
ΜΕΙΟΝ : 3. ΧΡΕΩΣΠΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

607.37 
23.583 21 -22.075,01

. 577.43
21.139.50 -2065215

ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 296.058,56 180323,94

«. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1 ΕΚΤΑΚΤΑ Δ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 

. 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
710.74

αοο
1 411,39

3Α77.25
710.74 4.283,54

ΜΕΙΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ 8. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 820,59
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 0,00

1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 20 400,70 21321,28

73.41
53433

•2031055 1633835 17.604/79 -133(5X5
ΟΓιΛΜίΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΑ Μ 276.449,31 1S7.0CI.49

ΜΕΙΟΗ2ΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΑΝΕ! 

ΣΤΟ ΛΕΓΤΟΥΡΠΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

65407^5

65.487.05 0.00

62.171,Μ , 

62.171.56 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣΠΡΟ ΦΟΡΩΝ . 275.448,31 167.008,49

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 8 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΤΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ί
ΑΘΗΝΑ ..Ι.^/Ζ.Ι

ΛΗΜΗ ΓΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΙ 
Λ 602095

ΓΗΠΡΠΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 
Π 563156

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΙ 
ΜΕΙΟΝ: Δ7ΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ ΟΛΟΠΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ Ε1ΣΟΔ>*/ΑΓΟΙ 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΣΑΟΕΙΗ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΝΕΤΑΙΟΣ ΕΞΗΣ: .
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤ1ΚΟ
2. ΜΕΡΙΙΜΑΤΑ
β.ΕΙΔΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΛ 
6ΒΑΠΟΘΕΤΑΑΤΙΚΑ ΑΩΟ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΑ 
ΚΛΤΉΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

293.500.00 203.470,23

31 $05.02 72 702.09
9.234,44 8 577/»

7.437,50 7 432,50
40.352,55 38 711.68

170.000,00 0.00
ι Γο.ου OJOO οοα

$11.052,56 3327151,97

589.181.49 4ΡΙ.Θ10.38
0.00 15 000.00

ΩΝ 343 941.16 199 204,31
105.751,53 101 957,45
263 00335 201 910.BG

44.S30.6S 44 291 42
οση 146 735.14

16.920,06 11 077,74
1.363.429.0S 1.201.79Β.30

ϊ 3ej.429.05' 1,201, ?β»,Δϋ

■:·ν·
170 128 93 W 125 Μ
Ϊ2ίΓΪ265ί

1 995.410.14 1.596 105,05

148 216,76 Μ 678,76
143 216 76 Gi.C28.HT

ΠΟΙΑ ΠΟΙΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΗΠΝΚΤ
XPHDfl 2002 ΧΡΗΣΗΣ 7001

ΕΥΡΩ ΕΥΡΟ

276.448.31 167.008,40
ουο 0.00

9G 777,72 62 721,04
170 670 £9 - 104.287.45

8.503,53 5 2Μ.38
ο.οο 93 910,49

687,06 5.104,06

0.00 57S2
170 000,00 0.00
179670.59 * 104.707.45

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΑΜ1ΧΑ 
I135763

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΠΣΤΗΡΚΤΥ

ΠΑΝΑΠΩΤΗΙ ΦΩΤΗΣ 
Μ 232675


