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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσουµε τις χρηµατοοικονοµικές 

συνέπειες από την εφαρµογή του Ν. 3852/2010, (Καλλικράτης), στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού και ειδικότερα την περίπτωση του ∆ήµου Πολυγύρου. 

 Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στην έννοια της 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης σε τι χρησιµεύει ποιος ο αντικειµενικός της σκοπός 

και ποιους εξυπηρετεί, θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε της διάφορες µεθόδους 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης καταλήγοντας στην µέθοδο αυτή  µε την χρήση 

αριθµοδεικτών.   

 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παραθέσουµε τους ποιο διαδεδοµένους 

αριθµοδείκτες και τι συµπεράσµατα και πληροφορίες µπορούµε να αντλήσουµε από 

τον καθένα χωριστά. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε µια όσο τον δυνατόν πληρέστερη 

εικόνα για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού (Ο.Τ.Α.), 

αναλύοντας του τι είναι, πως δουλεύουν, τι σκοπό επιδιώκουν, το νοµικό καθεστώς 

που τους διέπει, τις διαφορές και τα κοινά σηµεία που τυχόν έχουν µε τις κοινές 

εταιρείες και τέλος θα παρουσιάσουµε το στάδιο µετάβασης από τους 

Καποδιστριακούς ∆ήµους στους Καλλικρατικούς πότε έγινε και τι σκοπό επιδιώκει. 

  Στο τέταρτο κεφάλαιο θα επικεντρωθούµε στον ∆ήµο Πολυγύρου και αφού 

παραθέσουµε κάποια ιστορικά και πληροφορικά στοιχεία θα προχωρήσουµε στην 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση των οικονοµικών του καταστάσεων ως καποδιστριακού 

∆ήµου σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους δύο καποδιστριακούς ∆ήµους Ανθεµούντα 

και Ορµύλιας, (µε τους οποίους αργότερα συνενώθηκε), για τα έτη 2003-2010.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο θα υπολογίσουµε µε την µέθοδο των προβλέψεων 

διάφορα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη για τα έτη 2011-2012 του Καλλικρατικού πλέον 

∆ήµου και θα τα συγκρίνουµε µε την χρηµατοοικονοµική ανάλυση των πραγµατικών 

οικονοµικών καταστάσεων των αυτών ετών για να διαπιστώσουµε πόσο κοντά στις 
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προβλέψεις µας είναι, το ίδιο γίνει και για τον Καποδιστριακό δήµο Πολυγύρου 

προκειµένου να καταλήξουµε στο συµπέρασµα εάν η συνένωση τον ωφέλησε ή όχι. 

 Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο θα διατυπώσουµε τα συµπεράσµατα µας για 

το εάν τελικά ωφέλησε τον ∆ήµο Πολυγύρου η συνένωση µε τους άλλους δήµους στο 

πλαίσιο εφαρµογής του νόµου του Καλλικράτη, καθώς θα προτείνουµε και λύσεις οι 

οποίες θα βοηθήσουν στο να διορθωθούν τα όχι και τόσο καλά χρηµατοοικονοµικά 

αποτελέσµατα που τυχόν θα εντοπίσουµε και τέλος θα παραθέσουµε προσωπικές 

εκτιµήσεις για το πόσο σωστά σχεδιάστηκε η διοικητική µεταρρύθµιση τους ΟΤΑ και 

εάν κατάφερε τελικά να δώσει αυτά για τα οποία σχεδιάστηκε. 
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ΜΕΡΟΣ Α 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1.1  Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε την έννοια της ανάλυσης 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, για να το επιτύχουµε αρχικά θα 

περιγράψουµε τα είδη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και τις πληροφορίες 

που µπορούµε να αντλήσουµε από αυτές, στην συνέχεια θα αναφερθούµε στις οµάδες 

των ατόµων πως και γιατί τις επεξεργάζονται και τέλος θα παρουσιάσουµε τις ποιο 

διαδεδοµένες µεθόδους χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης.  

 

1.2  Είδη Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 

Κάθε επιχείρηση για να επιτύχει τον σκοπό της χρειάζεται να διαθέτει παραγωγικούς 

συντελεστές, τα µέσα για να τους αξιοποιεί και να τους µετατρέπει σε προϊόντα και 

υπηρεσίες, αλλά και τα µέσα για να διαθέτει στο ευρύτερο περιβάλλον κοινωνικό και 

επιχειρησιακό όπου δραστηριοποιείται η εκάστοτε επιχείρηση. Με άλλα λόγια η κάθε 

επιχείρηση για να λειτουργήσει πρέπει να αντλήσει κεφάλαια είτε από τους 

επιχειρηµατίες ιδιοκτήτες της, τα λεγόµενα Ίδια Κεφάλαια, είτε από τρίτους 

πιστωτές, τα λεγόµενα Ξένα Κεφάλαια, τα οποία επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία. 

 Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις λοιπόν που θα κατονοµάσουµε στην 

συνέχεια δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να παρουσιάζουν αυτές τις πηγές από όπου η 

επιχείρηση έχει αντλήσει τα κεφάλαια της, πως και που αυτά έχουν τοποθετηθεί και 

τι αποτέλεσµα τελικά παράγουν κατά την διάρκεια µίας χρονικής περιόδου συνήθως 

ενός έτους. 

 Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

που συντάσσονται και δηµοσιεύονται από κάθε επιχείρηση στο τέλος κάθε 

οικονοµικής χρήσης για να παρουσιαστούν και να αποτυπωθούν οι πληροφορίες που 

αφορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι, ο Ισολογισµός, ο Λογαριασµός 
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Αποτελεσµάτων χρήσης, ο Πίνακας ∆ιαθέσεως των Αποτελεσµάτων και το 

Προσάρτηµα, ο τύπος δε και το περιεχόµενο τους καθορίζεται από Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο και διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος της κάθε 

επιχείρησης.   

Ο Ισολογισµός είναι η κυριότερη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων η 

οποία χωρίζεται σε δύο µέρη, από την αριστερή µεριά το Ενεργητικό στο οποίο 

απεικονίζεται ονοµαστικά και σε αξία όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

χρησιµοποιεί η επιχείρηση για να ασκήσει την δραστηριότητα της, από την δεξιά 

µεριά το Παθητικό όπου απεικονίζονται όλες οι πηγές ονοµαστικά και σε αξία των 

κεφαλαίων που χρησιµοποιήθηκαν για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά τα κεφάλαια καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις 

της επιχείρησης προς τρίτους αποτέλεσµα της δραστηριότητας της.  

 Κάποια άλλα χαρακτηριστικά και κανόνες που διέπουν την σύνταξη και 

κατάρτιση του Ισολογισµού είναι ότι οι κατάταξη των στοιχείων τόσο από την µεριά 

του Ενεργητικού όσο και του Παθητικού γίνεται ανά οµοειδής κατηγορίες για να 

µπορεί να γίνεται ποιο εύκολη η µελέτη και η σύγκριση των στοιχείων µεταξύ τους,  

επίσης ένα άλλο κριτήριο είναι αυτό της ρευστότητας από την µεριά του 

Ενεργητικού, (ξεκινάµε παραθέτοντας πρώτα το Πάγιο Ενεργητικό καταλήγοντας στο 

Κυκλοφορούν, ενώ από την µεριά του Παθητικού ανάλογα µε την ηµεροµηνία και 

τον βαθµό που γίνονται οι υποχρεώσεις απαιτητές, (ξεκινάµε από τα Ίδια Κεφάλαια 

και καταλήγουµε στις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις).   

 Μία τελευταία πολύ σηµαντική διευκρίνιση που θα πρέπει να έχουµε υπόψη 

µας για τον Ισολογισµό είναι ότι αποτελεί µία απεικόνιση της επιχείρησης σε µία 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή που συνήθως είναι το τέλος της χρήσης. 

Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης απεικονίζει το αποτέλεσµα της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας το οποίο είναι είτε το κέρδος είτε η ζηµία, η 

µαθηµατική σχέση που ισχύει για την εξαγωγή του αποτελέσµατος είναι έσοδα 

µείον(-) έξοδα, επίσης πολύ σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι σε αντίθεση µε τον 

Ισολογισµό η κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως αποτυπώνει το οικονοµικό 

αποτέλεσµα κατά την διάρκεια µίας χρονικής περιόδου συνήθως ενός έτους. 

 Από την µέχρι τώρα ανάλυση των δύο αυτών χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων µπορούµε εύκολα να κατανοήσουµε ότι ο µεν Ισολογισµός 

παρουσιάζει µία στατική εικόνα της επιχείρησης ενώ αντίθετα η κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως µια δυναµική εικόνα. 



- 10 - 
 

 

 Ο πίνακας ∆ιάθεσης των Αποτελεσµάτων χωρίζεται σε δύο µέρη, στο πρώτο 

µέρος υπολογίζονται τα διανεµόµενα κέρδη µετά και την αφαίρεση του αναλογούντος 

φόρου εισοδήµατος, ενώ στο δεύτερο µέρος απεικονίζεται ο τρόπος που διανέµονται 

τα υπολειπόµενα κέρδη καθώς και ο σχηµατισµός των διαφόρων αποθεµατικών τα 

οποία η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να σχηµατίσει βάσει της νοµοθεσίας. 

 Τελευταίο στην κατηγορία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι το 

προσάρτηµα το οποίο στην ουσία αποτελεί και το συµπλήρωµα των προηγούµενων 

καταστάσεων καθώς περιλαµβάνει πρόσθετες και επεξηγηµατικές πληροφορίες οι 

οποίες διευκολύνουν την ανάγνωση και όσο τον δυνατό κατανόηση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

 

1.3  Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση - Χρήστες - Βασικοί Σκοποί 
 

Αναλύσαµε και παρουσιάσαµε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις οι οποίες 

ακολουθώντας τον τύπο και το περιεχόµενο της νοµοθεσίας παρουσιάζουν µε 

αξιοπιστία την οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης παρέχοντας διαφόρων 

ειδών πληροφόρηση, αµέσως όµως γενάτε το ερώτηµα σε ποιους παρέχεται αυτή η 

πληροφόρηση και που αποσκοπεί. Μπορούµε λοιπόν να διαχωρίσουµε τους χρήστες 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε δύο οµάδες, στην πρώτη οµάδα ανήκουν 

αυτοί που είναι εντός της επιχείρησης ενώ στην άλλη αυτοί που είναι εκτός έξω από 

την επιχείρηση. 

 Στην κατηγορία των χρηστών που ανήκουν εντός της επιχείρησης είναι 

καταρχήν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, τα διευθυντικά στελέχη και γενικά η διοίκηση της 

επιχείρησης και αυτό γιατί παρόλο την στενή τους σχέση µε την επιχείρηση είναι 

δυνατόν µέσα στα πλαίσια λήψεως διαφόρων αποφάσεων να χρειαστούν ή και να 

επιθυµούν επιπλέον πληροφόρηση προκειµένου να αποκτήσουν σαφέστερη και 

καλύτερη εικόνα  για την επιχείρηση που διοικούν ή που τους ανήκει.      

 Από την άλλη µεριά στην οµάδα των χρηστών εκτός της επιχείρησης ανήκουν 

οι µέτοχοι, οι πιστωτές, οι διάφοροι επενδυτές, τραπεζίτες, εξωτερικοί ελεγκτές, οι 

εργαζόµενοι της επιχείρησης, η πολιτεία κ.α., είναι λοιπόν απόλυτα κατανοητό τι την 

χρειάζονται την πληροφόρηση καθόσον είναι ο µόνος τρόπος για να σχηµατίσουν µια 

σαφέστερη και πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση της επιχείρηση, αφού είναι 

αυτοί που µε την σειρά τους θα αποφασίσουν να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους 

επενδύοντας σε αυτήν, ή θα χρειαστεί να την ελέγξουν και να νοµιµοποιήσουν ή όχι 
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της χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις, να νοιώσουν ασφάλεια και σιγουριά για το 

εργασιακό τους περιβάλλον και µέλλον. 

 Παρόλα αυτά οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις όπως δηµοσιεύονται από 

τις επιχειρήσεις παρέχουν πληροφορίες συσχετίσεις και τάσεις που είναι δύσκολο να 

ερµηνευτούν από τους χρήστες που περιγράψαµε παραπάνω, χρειάζονται δηλαδή µία 

περαιτέρω ανάλυση και ερµηνεία η οποία είναι τελικά και το αντικείµενο της 

ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

 Με το όρο λοιπόν ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (analysis of 

financial statements), εννοούµε την ποιοτική και ποσοτική επεξεργασία και 

αξιολόγηση των πληροφοριών που περιέχονται στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, τον Ισολογισµό, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, τον Πίνακα 

∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και το Προσάρτηµα. Καλό θα είναι επίσης σε αυτό το 

σηµείο να διευκρινίσουµε ότι η ανάλυση των καταστάσεων τελικά αφορά 

περισσότερο τους χρήστες έξω από την επιχείρηση παίρνει στην ουσία µία µορφή 

εξωτερικής ανάλυσης και δευτερεύων εσωτερικής, αυτό βασικά συµβαίνει γιατί οι 

χρήστες έξω από την επιχείρηση δεν έχουν το πλεονέκτηµα της άµεσης πρόσβασης 

στην πληροφόρηση που όπως είναι απόλυτα κατανοητό την έχουν οι χρήστες εντός 

της επιχείρησης. 

 Ανεξάρτητα όµως από το εάν ο εκάστοτε χρήστης – αναλυτής των 

καταστάσεων είναι εντός ή εκτός της επιχείρησης οι βασικοί σκοποί που επιδιώκει 

µέσα από την ανάλυση προκειµένου να τον βοηθήσουν στην λήψη αποφάσεων  είναι 

οι εξής:  

 

• Να κατανοήσει, µετρήσει και αποτυπώσει την επίδοση της επιχείρησης κατά 

το παρελθόν (measurement of past performance of business). Είναι πολύ 

σηµαντικό ο υπεύθυνος εντός ή εκτός της επιχείρησης για την λήψη µίας 

απόφασης να γνωρίζει για την επίδοση της επιχείρησης κατά το παρελθόν, µε 

αυτόν τον τρόπο θα µπορέσει να βγάλει συµπεράσµατα για το εάν η απόδοση 

της επιχείρησης είναι ικανοποιητική ή όχι και ακόµη παραπέρα εάν η 

διοίκηση της είναι αποτελεσµατική. 
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• Η πληροφόρηση του παρελθόντος θα τον βοηθήσει στην συνέχεια να 

µετρήσει και να εκτιµήσει την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης 

(measurement of the present condition of the business). 

 

• Αφού λοιπόν ο χρήστης – αναλυτή υπεύθυνος για την λήψη απόφασης έχει 

µετρήσει και εκτιµήσει το παρελθόν και το παρόν προσπαθεί να προσεγγίσει 

το µέλλον, προβλέποντας την µελλοντική εξέλιξη της  επιχείρησης (prediction 

of the future potentials of the business).  

 

Είναι λοιπόν φυσικό και κατανοητό ότι ο χρήστης – αναλυτής 

υπεύθυνος λήψης αποφάσεων, (π.χ. στην συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να 

είναι ένας τρίτος πιστωτής ο οποίος ενδιαφέρεται να τοποθετήσει κεφάλαια 

του στην επιχείρηση), έχει µπροστά του τις πληροφορίες οι οποίες 

προέρχονται από την ανάλυση του παρελθόντος και του παρόντος, όµως στην 

συγκεκριµένη στιγµή αυτό που επιδιώκει είναι να συνδυάσει αυτές τις 

πληροφορίες και να τις τοποθετήσει σε µελλοντική βάση προβλέποντας την 

απόδοση της επιχείρησης αλλά και ακόµη παραπέρα πόσο θετική ή αρνητική 

επίδραση θα έχει η λήψη της απόφασης του σήµερα, (στο παράδειγµα µας 

παραπάνω για τοποθέτηση κεφαλαίων), στο µέλλον. Σαν τελικό συµπέρασµα 

θα λέγαµε λοιπόν ότι η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει 

µελλοντικό προσανατολισµό, στηρίζεται όµως στις πληροφορίες του 

παρελθόντος και του παρόντος.        

  

1.4  Μέθοδοι Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης 
 

Οι κυριότερες µέθοδοι και τεχνικές που χρησιµοποιεί ένας αναλυτής 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι οι εξής: 

 

• Τυποποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Με την µέθοδο αυτή ο αναλυτής θα πρέπει να προχωρήσει σε όλες τις 

απαραίτητες προσαρµογές που θα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες 

που προβλέπονται από Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 
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• Οριζόντια και κάθετη ανάλυση 

Κατά την οριζόντια ανάλυση επιχειρείται µια διαχρονική µελέτη κάθε 

µεγέθους που περιλαµβάνετε στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για έναν 

συγκεκριµένο αριθµό ετών που επιλέγεται από τον χρήστη υπολογίζεται  η 

µέση τιµή του πλήθους των ετών, η µέση ετήσια µεταβολή σε εκατοστιαία 

βάση καθώς και οι αυξοµειώσεις των µεγεθών από έτος σε έτος πάντα στην 

ίδια βάση επί της εκατό, µε τα δεδοµένα αυτά αξιολογούνται για κάθε 

στοιχείο οι διαχρονικές µεταβολές και τάσης του.    

Στην κάθετη ανάλυση από την άλλη ο αναλυτής µετατρέπει όλα τα µεγέθη 

που περιλαµβάνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε ποσοστιαία 

κλίµακα επί της εκατό και στην συνέχεια τα αξιολογεί µεταξύ τους ως προς το 

ποσοστό που κατέχουν στο σύνολο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

(π.χ. το ποσοστό που κατέχουν τα Πάγια  Περιουσιακά Στοιχεία στο σύνολο 

του Ενεργητικού είναι 60% ένδειξη ότι η επιχείρηση είναι εντάσεως παγίων 

κ.α.). 

 

• Συγκριτική ανάλυση 

Με την µέθοδο αυτή ο αναλυτής προχωρά σε αξιολόγηση της επίδοσης της 

επιχείρησης ενός συγκεκριµένου έτους που επιλέγει σε σχέση µε άλλες 

αντιπροσωπευτικές ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ή και σχέση µε τα συνολικά 

αποτελέσµατα του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, αυτό βέβαια 

γίνεται όταν το µέγεθος της εξεταζόµενης επιχείρησης είναι αρκετά µεγάλο 

και η ίδια αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό προς ανάλυση κοµµάτι του κλάδου. 

 

• ∆ιαχρονική ανάλυση 

Η µέθοδος αυτή αποτελεί µία προέκταση και συνέχεια της συγκριτικής 

ανάλυσης αφού όπως και στην συγκριτική ανάλυση έτσι και στην διαχρονική 

εξετάζεται η επίδοση της επιχείρησης σε σχέση µε άλλες ανταγωνιστικές ή 

και µε τον συνολικό κλάδο µε την διαφορά ότι δεν περιορίζεται σε ένα 

συγκεκριµένο έτος αλλά εξετάζεται διαχρονικά σε ένα πλήθος ετών που 

επιλέγεται από τον αναλυτή- χρήστη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
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• Χρηµατοοικονοµική ανάλυση µε την χρήση αριθµοδεικτών 

Με τις προηγούµενες µεθόδους που περιγράψαµε ο αναλυτής έχει την 

δυνατότητα µε βάση τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει είτε απευθείας  

από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είτε µε τις µετατροπές που 

περιγράψαµε προηγουµένως, να εντοπίσει την τάση ανοδική ή καθοδική των 

επιµέρους στοιχείων των καταστάσεων σε ετήσια η διαχρονική βάση σε 

σχέση µε άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή και µε τον συνολικό κλάδο που 

ανήκει η υπό εξέταση επιχείρηση. Εάν όµως θέλουµε να προσεγγίσουµε τα 

αίτια των ανοδικών ή αρνητικών τάσεων ή ακόµη και να προβλέψουµε τις 

µελλοντικές τάσεις, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την επιµέρους ανάλυση των 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών, επίσης σε ετήσια ή διαχρονική βάση ή σε 

σύγκριση µε µεµονωµένες ανταγωνίστριες επιχειρήσει ή µε τον συνολικό 

κλάδο. 

Η σπουδαιότητα της µεθόδου αυτής, όπως αναλυτικά θα αναφέρουµε και στο 

επόµενο κεφάλαιο, είναι µεγάλη γιατί επιτρέπει την πιο εµπεριστατωµένη 

εξαγωγή συµπερασµάτων ειδικά από τρίτους έξω από την επιχείρηση η οποίοι 

δεν έχουν την δυνατότητα της εσωτερικής πληροφόρησης να αντιληφθούν και 

να προσεγγίσουν την επίδοση και απόδοση της επιχείρησης, χρησιµοποιώντας 

µονό την πληροφόρηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, στοιχεία 

ικανά γα την λήψη των αποφάσεων τους ως προς την εξεταζόµενη επιχείρηση 

ανάλογα σε ποια κατηγορία χρηστών ανήκουν.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

2.1  Εισαγωγή 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την τεχνική ανάλυσης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε την µέθοδο των αριθµοδεικτών. Η  

σπουδαιότητα τους φαίνεται από το γεγονός ότι αναγνωρίζεται από όλους  ως η 

τεχνική που εξυπηρετεί περισσότερο την µελέτη των χρηµατοοικονοµικών 

δεδοµένων µιας οικονοµικής µονάδας  η δραστηριότητα της οποίας είναι δυνατόν να  

προσελκύει οµάδες τρίτων έξω από το χώρο της οι οποίοι  αναζητούν αξιόπιστους 

τρόπους προκειµένου να αντλήσουν χρήσιµές πληροφορίες για την πορεία της οι 

οποίες µε την σειρά τους θα οδηγήσουν σε ορθές αποφάσεις, καθώς επίσης και ότι 

έχει πλέον συµπεριληφθεί στα υποδείγµατα αποφάσεων που εξετάζονται στα πλαίσια 

της νέας προσέγγισης ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε την χρήση των 

αριθµοδεικτών προϋποθέτει τον διαχωρισµό τους στα συστατικά τους στοιχεία, (π.χ. 

σε πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία),  την σύγκριση τους ενός στοιχείου 

µε το άλλο, όχι απαραίτητα των ίδιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και γενικά 

µπορούµε να πούµε ότι η σχέση τους ενός στοιχείου προς ένα άλλο στοιχείο των 

καταστάσεων είναι γνωστή ως δείκτης ή αριθµοδείκτης.  

 Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφέρουµε ότι κάποια από τα κριτήρια που 

θα πρέπει να ισχύουν κατά τον σχηµατισµό τους είναι ότι,  µεταξύ των στοιχείων που 

συνθέτουν έναν αριθµοδείκτη θα πρέπει να υπάρχει κάποια λογική σχέση, να 

συσχετίζονται µεταξύ τους, να βασίζονται σε κοινές αξίες και να βρίσκονται σε 

συνάρτηση µεταξύ τους. Βέβαια κατά πολλούς τα ανωτέρω κριτήρια δεν είναι αρκετά 

για να περιορίσουν τον µεγάλο όγκο αριθµοδεικτών που αναπαράγονται.       

 Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία το σύνολο των αριθµοδεικτών µπορεί να 

ταξινοµηθεί σε δύο κατηγορίες: 

 

•   Ανάλογα µε την πηγή προέλευσης των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων σε 

Αριθµοδείκτες ισολογισµού, κατάστασης εισοδήµατος, µεταβολών 

χρηµατοοικονοµικής θέσης και τέλος σε µικτούς αριθµοδείκτες. 
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•   Ανάλογα µε τις οικονοµικές πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρησης σε 

Αριθµοδείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, κυκλοφοριακής 

ταχύτητας, αποδοτικότητας. 

 

 Στην ουσία ένας αριθµοδείκτης δεν είναι τίποτε άλλο από έναν αριθµό ο 

οποίος προέρχεται από το αποτέλεσµα µίας διαίρεσης ενός ποσού στον αριθµητή 

προς ενός άλλου στον παρανοµαστή. Ο αριθµός αυτός αρχικά δεν εκφράζει τίποτε και 

δεν έχει καµία απολύτως σηµασία αλλά αποκτά την ανάλογη σπουδαιότητα από την 

ερµηνεία και την προσέγγιση  που θα τους δώσει ο αναλυτής των καταστάσεων. 

Αµέσως λοιπόν γενάτε το ερώτηµα τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο αναλυτής 

προκειµένου να εξηγήσει και να αντλήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται, η 

απάντηση λοιπόν είναι  ότι αυτό επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία προτύπων τα οποία 

αναφέρονται: 

• Σε ενδεικτικές τιµές αριθµοδεικτών από τις αντιπροσωπευτικές εταιρείες 

του κλάδου. 

• Σε ενδεικτικές τιµές αριθµοδεικτών από τις ανταγωνιστικές εταιρίες 

συνήθως τις ποιο αναγνωρισµένες και πετυχηµένες του κλάδου. 

• Σε ενδεικτικές τιµές αριθµοδεικτών τις ίδιας της επιχείρησης που 

αντικατοπτρίζουν την πορεία της στο παρελθόν.  

• Πρότυπα που δηµιουργεί ο ίδιος ο αναλυτής σχετικά µε τι είναι 

ικανοποιητικό και αποδεκτό αποτέλεσµα. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η επιτυχία της ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων µίας οικονοµικής µονάδος εξαρτάται αποκλειστικά από την εµπειρία  

έκταση και ευφυΐα του αναλυτή των καταστάσεων αυτών.   

 

2.2  Κατηγορίες Αριθµοδεικτών 
 

Οι ποιο αντιπροσωπευτικές κατηγορίες  αριθµοδεικτών είναι οι κάτωθι: 

• Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 

• Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Turnover Ratios) 

• Αριθµοδείκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης (Leverage Ratios) 

• Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios) 
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2.3  Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 
  
Υπάρχουν δύο  απόψεις για την µέτρηση της ρευστότητας, σύµφωνα µε την πρώτη 

αυτή υπολογίζεται χρησιµοποιώντας µεµονωµένους αριθµοδείκτες ή οµάδες 

αριθµοδεικτών µε βάση τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, ενώ σύµφωνα µε τη δεύτερη τη ποιο νεωτεριστική 

άποψη υπολογίζεται χρησιµοποιώντας στοιχεία από την κατάσταση µεταβολών 

χρηµατοοικονοµικής θέσης. ∆ηλαδή είτε µε στοιχεία από τους ισολογισµούς και την 

κατάσταση µεταβολών της χρηµατοοικονοµικής θέσης είτε µόνο µε στοιχεία από την 

κατάσταση µεταβολών χρηµατοοικονοµικής θέσης.     

 Η έννοια της ρευστότητας δεν είναι ταυτόσηµοι µε αυτή των µετρητών αλλά 

δηλώνει την ικανότητα της οικονοµικής µονάδας να µετατρέπει τα περιουσιακά της 

στοιχεία σε µετρητά. 

Μια οικονοµική µονάδα είναι ισχυρή όταν µπορεί: 

• Να πληρώνει της βραχυπρόθεσµες υποχρεώσει της µόλις αυτές 

γίνονται απαιτητές 

• Το κεφάλαιο κίνησης της να είναι αρκετό για να αντιµετωπίζει την 

καθηµερινότητας της 

• Να µπορεί να πληρώνει τόκους και µερίσµατα 

• Να έχει µια ευνοϊκή πιστοληπτική αντιµετώπιση από τους τρίτους µε 

τους οποίους συναλλάσσεται. 

  

2.3.1  ∆είκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Current Ratio) 
 

Ο αριθµοδείκτης της Κυκλοφορικής Ρευστότητας ορίζεται από την σχέση: 

 

                  Κυκλοφορούν ενεργητικό 

∆ΚΡ =  _________________________________________ 

              Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

Συστατικά στοιχεία του αριθµοδείκτη αυτού είναι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό στον 

αριθµητή και οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις στον παρανοµαστή. Αναλυτικότερα ο 

αριθµητής περιλαµβάνει τα αποθέµατα τους εισπρακτέους λογαριασµούς, τα 
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χρεόγραφα και τα χρηµατικά διαθέσιµα, ενώ ο παρανοµαστής περιλαµβάνει τους 

πληρωτέους λογαριασµούς, τα γραµµάτια πληρωτέα, τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις από µακροπρόθεσµα δάνεια, τους οφειλόµενους τόκους και διάφορα 

οφειλόµενα έξοδα όπως π.χ. µισθοί. 

 Με την χρήση του δείκτη αυτού αξιολογούµε την ικανότητα της επιχείρησης 

να αντιµετωπίζει της βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της ρευστοποιώντας περιουσιακά 

της στοιχεία εντός της χρήσης στην οποία αναφέρονται αυτές οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. 

 Η τιµή που µπορεί να πάρει αυτός ο δείκτης είναι ίση µε την µονάδα, 

µικρότερη και µεγαλύτερη της µονάδος, κάθε ένα αποτέλεσµα από τα παραπάνω έχει 

και µία διαφορετική σηµασία. 

 Όταν η τιµή του δείκτη είναι ίση της µονάδος τότε η επιχείρηση έχει αυτό που 

λέµε οριακή ρευστότητα, τιµή µικρότερη της µονάδος σηµαίνει ότι η επιχείρηση 

αντιµετωπίζει προβλήµατα εξόφλησης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της. Στην 

περίπτωση τώρα που η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη της µονάδος αυτό σηµαίνει 

ότι η επιχείρηση έχει βραχυπρόθεσµη ρευστότητα και διαθέτει ένα περιθώριο 

ασφαλείας αντιµετώπισης βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 

 Παρόλα αυτά θα ήταν καλό αν αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο ότι η µεγάλη 

τιµή του δείκτη δεν σηµάνει απαραίτητα κάτι θετικό αφού µπορεί να οφείλεται σε 

διατήρηση περισσότερων ρευστών ή αποθεµάτων ή µεγάλη χορήγηση πιστώσεων σε 

πελάτες. 

 Σηµαντικό στοιχείο κατά την αξιολόγηση του δείκτη είναι η σύγκριση του µε 

τον αντίστοιχο του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση καθόσον υπάρχει και η 

περίπτωση τιµή του δείκτη κάτω της µονάδος να είναι φυσιολογική και αποδέκτη για 

τον κλάδο.    

 Τέλος διεθνώς έχει αρχίσει να επικρατεί η τάση µείωσης της τιµής του δείκτη 

και έτσι ενώ αρχικά θεωρούνταν ικανοποιητικές τιµές του δείκτη γύρω στο 2 σήµερα 

γίνονται δεκτές τιµές γύρω στο 1,5. 
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2.3.2  ∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας (Quick Ratio ή Acid Ratio) 
 

Ο δείκτης της Άµεσης Ρευστότητας υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

                 Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέµατα 

∆.Α.Ρ. =  ___________________________________________________ 

                        Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι για τον υπολογισµό του χωρίζουµε τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαµβάνει αυτά που µπορούν να ρευστοποιηθούν άµεσα όπως τα µετρητά και τα 

ισοδύναµα µετρητών, δηλαδή τις καταθέσεις τα εµπορεύσιµα χρεόγραφα και τις 

απαιτήσεις, στοιχεία δηλαδή που εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην οµάδα 

Απατήσεις και ∆ιαθέσιµα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει αυτά που απαιτούν 

µεγαλύτερο χρόνο να ρευστοποιηθούν όπως τα αποθέµατα, στοιχεία δηλαδή που 

εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην οµάδα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Σε 

αυτό το σηµείο θα πρέπει επίσης να επισηµάνουµε ότι τα αποθέµατα όχι µόνο 

χρειάζονται µεγαλύτερο χρόνο να ρευστοποιηθούν αλλά συνήθως ρευστοποιούνται 

και µε ζηµία. 

 Κατά µία άλλη θεωρία η σωστή αποτύπωση του δείκτη άµεσης ρευστότητας 

επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού µείον 

τα Αποθέµατα αλλά και µείον τις Απαιτήσεις διότι όπως υποστηρίζουν το κατάλληλο 

µέγεθος δεν είναι τίποτα άλλο από τα ίδια τα διαθέσιµα, σύµφωνα λοιπόν µε τα 

παραπάνω η σχέση του δείκτη άµεσης ρευστότητας υπολογίζεται από την σχέση: 

 

        ∆ιαθέσιµα 

∆.Α.Ρ. =  ___________________________________________ 

              Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

 Η τιµή του δείκτη θεωρείται ικανοποιητική όταν είναι τουλάχιστον ίση µε την 

µονάδα. Παρόλα αυτά θα πρέπει να δίδεται µεγάλη σηµασία κατά την ανάλυση της 

τιµής του αριθµοδείκτη Άµεσης Ρευστότητας µιας επιχείρησης σε σχέση µε την τιµή 

του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. 
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 Επιθυµητό θα ήταν βέβαια να µην γίνεται στατική ανάλυση και αξιολόγηση 

του αποτελέσµατος του αριθµοδείκτη, π.χ. το αποτέλεσµα είναι µονάδα, (1), άρα 

είναι καλό κ.λ.π., αλλά θα ήταν σκόπιµο κατά την εξαγωγή συµπερασµάτων να 

επιχειρείται µία ποιο διευρυµένη ανάλυση καθόσον είναι δυνατόν σε πολλές 

περιπτώσεις οι απατήσεις να µην είναι σχετικά ρευστοποιήσιµες, τα µετρητά να είναι 

απαραίτητα και αναγκαία για να καλύψουν µόνο λειτουργικές ανάγκες της 

επιχείρησης ενώ αντίθετα τα αποθέµατα να έχουν µεγαλύτερη ρευστότητα. 

 Τέλος θα είναι χρήσιµο να έχουµε υπόψη κατά την ανάλυση µας ότι ο 

αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας δεν αποτυπώνει την ταχύτητα ρευστότητας των 

απαιτήσεων ούτε απαντά στο ερώτηµα πότε πρέπει να εξοφληθούν οι 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις.  

 

2.3.3 ∆είκτης Μετρητών προς Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

Εµπορεύσιµα χρεόγραφα + Ισοδύναµα Μετρητών + Μετρητά 
_____________________________________________________________________________ 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Όσο µεγαλύτερη η τιµή του αριθµοδείκτη τόσο µεγαλύτερη σε ρευστό η αξία των 

κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων. 

 

2.3.4  ∆είκτης Μετρητών προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

Εµπορεύσιµα χρεόγραφα + Ισοδύναµα Μετρητών + Μετρητά 
_____________________________________________________________________________ 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός αποτελεί θα λέγαµε συµπλήρωµα του παραπάνω καθώς και 

µια επέκταση του δείκτη Άµεσης Ρευστότητας. Ο δείκτης αυτός µετρά τα διαθέσιµα 
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µετρητά για την πληρωµή των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων και πρέπει να 

ελέγχεται κατά το στάδιο αξιολογήσεις µίας επιχείρησης. 

 Τέλος αξίζει να αναφέρουµε ότι και οι δύο αναφερόµενοι παραπάνω 

αριθµοδείκτες σχετίζονται µε τα περισσότερο ρευστοποιήσιµα στοιχεία του 

ισολογισµού και των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, ειδικότερα είναι 

απαραίτητος ο υπολογισµός και έλεγχος τους κατά το στάδιο αξιολόγησης µίας 

επιχείρησης αφού τα µετρητά αποτελούν πάντα την έσχατη µορφή ρευστότητας.    

 

2.4 Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Turnover Ratios) 
 

Κάθε επιχείρηση προκειµένου να πετύχει τον σκοπό της χρησιµοποιεί τα περιουσιακά 

της στοιχεία υλικά και άυλα µετατρέποντας τα σε τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες, στη 

συνέχεια σε µετρητά και πάλι σε υλικά µέσα στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης 

λογιστικής χρήσης, στην ουσία δηλαδή όλα τα µέσα του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού κάθε επιχείρησης παίρνουν µέρος σε ένα κύκλωµα το οποίο δύναται να 

πραγµατοποιείται χρονικά πολλές φορές µέσα στη λογιστική χρήση, το πόσες φορές 

αυτό συµβαίνει απεικονίζεται µε ένα συγκεκριµένο αριθµό ο οποίος είναι και ο 

δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου.    

 Η χρησιµοποίηση του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας έχει θα λέγαµε 

ως απώτερο σκοπό να µετρήσει τον βαθµό αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης του 

κάθε περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης, το µέγεθος του βαθµού καθορίζεται 

από τη συσχέτιση του ύψους των πωλήσεων και του κεφαλαίου που δαπανήθηκε για 

την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων.  

 Η χρησιµότητα όµως του δείκτη δεν περιορίζεται µόνο στην µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας αλλά ταυτόχρονα µας δείχνει και την στενή σχέση που υπάρχει 

µε τον δείκτη ρευστότητας, αφού πέρα από το γεγονός ότι και  οι δύο δείκτες  

χρησιµοποιούν στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης υπάρχει µία αµφίδροµη σχέση κατά 

την οποία η ποιότητα της ρευστότητας επηρεάζει και το βαθµό κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ή και αντίστροφα όσες φορές συµπληρώνει το κύκλωµα, (π.χ. αγορά 

υλικού � µεταποίηση � τελικό προϊόν � διάθεση πώληση � µετρητά � αγορά 

υλικού),   ένα περιουσιακό στοιχείο, (κυκλοφορική ταχύτητα), τόσο γνωρίζουµε και 

το περιθώριο κέρδους, (ρευστότητα), που αποφέρει η κυκλοφοριακή του ταχύτητα.   

 Σε συνέχεια των όσων αναφέραµε παραπάνω µπορούµε να παρατηρήσουµε τα 

εξής σχετικά µε τις τιµές που µπορεί να πάρει ο αριθµοδείκτης και τα συµπεράσµατα 
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που µπορούν να εξαχθούν, ειδικότερα όταν η τιµή του δείκτη κυκλοφορικής 

ταχύτητας είναι µικρή αυτό σηµαίνει ότι είναι µεγάλη η χρονική διάρκεια 

ολοκλήρωση του κυκλώµατος του εν λόγο στοιχείου, από την άλλη όταν 

αναφερόµαστε σε στοιχείο του παθητικού και η τιµή του δείκτη κυκλοφοριακής του 

ταχύτητας είναι µικρή άρα η ολοκλήρωση του κυκλώµατος του µεγάλη αυτό είναι 

θετικό για την επιχείρηση καθόσον διαθέτει µεγάλο χρόνο αγοραστικής δύναµης στην 

διάθεση της για να επιστρέψει τα κεφάλαια που χρησιµοποίησε για να αποκτήσεις τα 

στοιχεία, τα οποία παίρνουν µέρος στο κύκλωµα και φυσικά είναι αυτά που όπως 

αναλύσαµε και παραπάνω αποφέρουν και τα κέρδη.   

 Αντίθετα τώρα όταν η τιµή του αριθµοδείκτη είναι µεγάλη αυτό σηµαίνει ότι 

η χρονική διάρκεια του κυκλώµατος ολοκλήρωσης είναι µικρή και ακόµη παραπέρα 

όταν ξέρουµε το περιθώριο κέρδους του συγκεκριµένου στοιχείου  τότε όσο µεγάλη 

είναι η τιµή του δείκτη τόσο µεγάλο είναι και το µέσο ετήσιο κέρδος στη µονάδα του 

στοιχείου, άρα γένεται άµεσα κατανοητό ότι είναι προς το συµφέρον της επιχείρησης 

να µεγιστοποιεί το βαθµό χρησιµοποιείς κάθε στοιχείου γιατί όσο καλύτερα το 

επιτυγχάνει θα καταφέρνει να δηµιουργεί  ευνοϊκές  προϋποθέσεις για µεγάλα κέρδη. 

 

2.4.1 ∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων  
(Accounts Receivable Turnover Ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης υπολογίζεται  από την σχέση: 

 

                 Καθαρές Πωλήσεις 

Α.Κ.Τ.Α. =  ______________________________________ 

                  Μέσο Ύψος Απαιτήσεων 

 

Σύµφωνα µε την θεωρία για τον υπολογισµό του αριθµοδείκτη στον αριθµητή 

κανονικά παίρνουµε το ύψος των πιστωτικών πωλήσεων, επειδή όµως η πληροφορία 

αυτή είναι δύσκολη να αντληθεί από τα οικονοµικά στοιχεία που δηµοσιεύονται γι’ 

αυτό χρησιµοποιούµαι το σύνολο των καθαρών πωλήσεων όπως αυτές δηµοσιεύονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, ενώ από την άλλη ο παρανοµαστής δεν 

είναι τίποτε άλλο από τον αριθµητικό µέσο των ανείσπρακτων απαιτήσεων στην αρχή 

και τέλος της χρήσης. 
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 Η τιµή του αριθµοδείκτη αυτού µας δείχνει πόσες φορές εισπράττονται   κατά 

µέσο όρο οι απαιτήσεις της επιχείρησης µέσα σε ένα έτος. 

   

2.4.2 Μέση ∆ιάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων  
(Average Collection Period Ratio or Number of Day Sales in Receivables)  

 

Ο αριθµοδείκτης υπολογίζεται  από την σχέση: 

 

                   365 

∆.Μ.∆.Ε.Α. =  ______________________ 

                     ∆.Κ.Τ.Α. 

           

Ο αριθµοδείκτης αυτός µας δίνει την µέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων, 

υπολογίζεται διαιρώντας τις 365 ηµέρες που είναι ο χρόνος αναφοράς του δείκτη 

προς τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

τιµή του δείκτη άρα και η µέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων τόσο 

µεγαλύτερος και ο κίνδυνος µη είσπραξης των και άρα µεγάλη πιθανότητα 

δηµιουργίας επισφαλειών.  

 Η εµπειρία έχει δείξει ότι όταν οι απαιτήσεις παραµένουν ανείσπρακτες για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα είναι συνήθως πάρα πολύ δύσκολο να εισπραχθούν εις 

ολόκληρο, άρα τη τιµή του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας πέρα από το γεγονός ότι 

αποτελεί µία ένδειξη ενηλικίωσης των απαιτήσεων σε σχέση µε την πιστωτική 

πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση, µας βοηθάει να διαπιστώσουµε πόσο καλά 

οργανωµένη είναι η επιχείρηση στο να εφαρµόζει την πιστωτική της πολιτική 

εισπράττοντας έγκαιρα της απαιτήσεις της αφού η µη έγκαιρη είσπραξη τους έχει ως 

συνέπεια τη δηµιουργία επισφαλειών και σίγουρη επίπτωση στην εξόφληση των 

υποχρεώσεων της.     

 Γενικά µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι απαιτήσεις αποτελούν ένα 

σηµαντικό κοµµάτι στη σύνθεση του κεφαλαίου κίνησης, επίσης µέσα στα πλαίσια 

της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης ένας από τους βασικούς µας στόχους είναι να 

εκτιµήσουµε ποιοτικά τη σύνθεση του κεφαλαίου κίνησης αλλά και τους δείκτες 

ρευστότητας για τον υπολογισµό των οποίων χρησιµοποιούµε δεδοµένα από τους 

λογαριασµούς που συνθέτουν το κεφάλαιο κίνησης, άρα γίνεται σαφές πόσο 

σηµαντικό είναι να έχουµε κάποια ένδειξη για την ποιότητα και την ρευστότητα των 
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απαιτήσεων. Όµως τόσο η ποιότητα όσο και η ρευστότητα των απαιτήσεων 

επηρεάζονται από τον βαθµό της κυκλοφοριακής τους ταχύτητας.  

 

2.4.3 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων (Inventory Turnover Ratio) 
 

Ο αριθµοδείκτης  υπολογίζεται  από την σχέση: 

 

                        Πωλήσεις 

∆.Κ.Τ. Αποθ. =  __________________________________ 

                         Μέσο Ύψος Αποθεµάτων 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός µας δείχνει πόσο γρήγορα τα αποθέµατα µετατρέπονται σε 

εισπρακτέους λογαριασµούς µέσω των πωλήσεων. 

 Εναλλακτικά µπορούµε να υπολογίσουµε την κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

αποθεµάτων α΄ υλών και υλικών στην περίπτωση αυτή ο δείκτης έχει την µορφή: 

 

                                                                 Κόστος κτήσης ά Υλών και Υλικών    

∆.Κ.Τ. Αποθ. α΄ Υλών & Υλικών =  ___________________________________________________________ 

                                                       Μέσο Ύψος Αποθεµάτων α΄ Υλών και Υλικών  

 

 Τέλος κατά παρόµοιο τρόπο µε το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των 

απαιτήσεων που αναλύσαµε παραπάνω µπορούµε να υπολογίζουµε επίσης την µέση 

διάρκεια παραµονής αποθεµάτων ως εξής:  

 

                            365 

∆.Μ.Π. Αποθ. =  _____________________ 

                            ∆.Κ.Τ. Αποθ. 

 

 Όπως οι απαιτήσεις έτσι και τα αποθέµατα αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό 

στο σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, το ύψος τους εξαρτάται 

από τον τύπο της εταιρίας, (π.χ. µεταποιητική, εµπορική κ.α.), καθώς και από την 

πολιτική που ακολουθεί η κάθε εταιρία ως προς το ύψος των αποθεµάτων που 
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διατηρεί. Στην ουσία τα αποθέµατα αυτά που διατηρούνται αποτελούν ένα κοµµάτι 

του κεφαλαίου της εκάστοτε επιχείρησης που δεσµεύεται προς όφελος µελλοντικών 

πωλήσεων και πιθανόν κερδών.  

 Βέβαια εάν το ύψος των αποθεµάτων είναι ανεπαρκές άρα και ο όγκος των 

πωλήσεων θα είναι κατώτερος του αναµενόµενου άρα και τα επιθυµητά κέρδη, ενώ 

αντίθετα εάν το ύψος των αποθεµάτων είναι µεγαλύτερο του αναµενόµενου και 

επιθυµητού ορίου τότε η επιχείρηση πέρα από το γεγονός ης επιβάρυνσης µε τα 

έξοδα διατήρησης των, (π.χ. έξοδα φύλαξης, αποθήκευσης κ.α.), διατρέχει και µεγάλο 

κίνδυνο αποµοίωσης της αξίας τους, ενώ όπως έχουµε επισηµάνει και παραπάνω 

στην ουσία δεσµεύονται κεφάλαια τα οποία θα µπορούσε κάλλιστα η επιχείρηση να 

διαθέσει κάπου αλλού αποδοτικότερα.   

 Ένα επιπρόσθετο εξίσου σηµαντικό στοιχείο  που θα πρέπει να λάβει υπόψη 

του ο κάθε αναλυτής είναι ποία εκ των δύο µεθόδων αποτίµησης, LIFO ή FIFO κ.α, 

χρησιµοποίησε η εκάστοτε επιχείρηση για την αποτίµηση των αποθεµάτων της. 

 Τέλος σχετικά µε τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν ανάλογα µε 

την τιµή του αριθµοδείκτη, µπορούµε να πούµε ότι µία υψηλή τιµή του αριθµοδείκτη 

δείχνει µία καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων µικρή δέσµευση επενδυµένων 

κεφαλαίων άρα και υψηλότερη απόδοση τους, ενώ αντίθετα µία χαµηλή τιµή του 

αριθµοδείκτη υποδηλώνει καταρχήν µεγάλη συσσώρευση αποθεµάτων, πιθανότατα 

και κάποιων απαρχαιωµένων ή µη  χρησιµοποιούµενων, συνεπώς υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα εσφαλµένης αποτίµησης της αξίας τους τέλους χρήσης, επίσης η χαµηλή 

τιµή του δείκτη απεικονίζει ένα αργό ρυθµό στη διεξαγωγή της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και τέλος όπως επανειληµµένα έχουµε επισηµάνει η µη ορθολογική 

χρήση των επενδυµένων κεφαλαίων τα οποία λόγο της στασιµότητας τους στερούνται 

της επανεπένδυσης στην παραγωγική και επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησης.      

 

2.4.4 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 
 

Στα πλαίσια µίας οικονοµικής χρήσης µέσα στα πλαίσια της οποίας 

δραστηριοποιείται µία επιχείρηση παρέχει πίστωση στους πελάτες της η οποία 

αποτυπώνεται στους λογαριασµούς απαιτήσεων από την πλευρά Ενεργητικού των 

οικονοµικών της καταστάσεων και δέχεται πίστωση η οποία αποτυπώνεται στους 

λογαριασµούς των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από την πλευρά του Παθητικού 

των οικονοµικών καταστάσεων. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µε την σειρά τους 
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παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο καθόσον αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι τόσο του 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης όσο και του υπολογισµού και µέτρησης της ρευστότητας 

της επιχείρησης, άρα η καλύτερη κατανόηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων θα 

έχει ως συνέπεια και την καλύτερη ανάλυση και αξιολόγηση των δεικτών 

ρευστότητας.  

 Ένα σηµαντικό στοιχείο βέβαια που δεν θα πρέπει µας διαφεύγει είναι ότι οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µέσα στο οικονοµικό κύκλωµα της επιχείρησης σε 

εξοφλούνται πλήρως δεν εξαφανίζονται αλλά θα λέγαµε ότι έχουν ένα χαρακτήρα 

αναχρηµατοδότησης των πωλήσεων, δηλαδή όσο ο όγκος των πωλήσεων µιας 

επιχείρησης παραµένει σταθερός τόσο και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις θα 

παραµένουν σταθερές και το αντίστροφο. 

 Επίσης εξίσου σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα µε την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων, δηλαδή εάν µία επιχείρηση καταφέρνει να 

πετυχαίνει την σχέση Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων > Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων, αυτή η σχέση ερµηνεύετε ότι η 

επιχείρηση χορηγεί µικρότερη πίστωση στους πελάτες της, (δηλαδή εισπράττοντας 

γρήγορα τις πωλήσεις της), ενώ ταυτόχρονα δέχεται µεγάλη πίστωση από τους 

προµηθευτές της, (δηλαδή πληρώνοντας αργότερα τις αγορές της), απόρροια αυτής 

της σχέσης είναι η ύπαρξη ενός θετικού αποτελέσµατος το οποίο µπορεί να 

επαναεπενδυθεί προς όφελος της επιχείρησης.   

Ο αριθµοδείκτης  υπολογίζεται  από την σχέση: 

 

                     Συνολικές Αγορές Λογιστικής Χρήσης 

∆.Κ.Τ.Β.Υ. = _____________________________________________________ 

                      Μέσο Ύψος Πληρωτέων Λογαριασµών * 

 

* (όπου πληρωτέοι λογαριασµοί νοούνται οι Προµηθευτές και τα Γραµµάτια 

Πληρωτέα). 

 Είναι σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε ότι κατά την 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση επειδή είναι δύσκολο να αντλήσουµε την πληροφορία 

για το σύνολο των αγορών της χρήσης συνήθως χρησιµοποιούµε το κόστος 
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πωληθέντων προσαρµοσµένο βέβαια µε τα στοιχεία που συνεπάγονται εκροή 

κεφαλαίων όπως είναι οι αποσβέσεις αλλά και µε τις µεταβολές στα αποθέµατα. 

 Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας λόγω της ιδιοµορφίας των Ο.Τ.Α. 

όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο παρακάτω ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων που θα 

χρησιµοποιηθεί θα είναι της µορφής: 

 

        Κόστος Πωληθέντων 

∆.Κ.Τ.Β.Υ. = ___________________________________________________________________________________ 

                      Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων αρχής και τέλους χρήσης 

                 

2.5 Αριθµοδείκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης (Leverage Ratios) 
 

Μία επιχείρηση µέσα στα πλαίσια του κύκλου οικονοµικής ζωής της χρησιµοποιεί 

διάφορες πηγές χρηµατοδότησης τις οποίες και διοχετεύει για επενδύσεις σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία. Οι διάφορες αυτές πηγές χρηµατοδότησης συνθέτουν την 

κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης η οποία αποτελείται από τα ίδια και ξένα 

κεφάλαια, στο ερώτηµα δε ποια είναι η αναλογία, η ποιότητα και η σύνθεση αυτών 

των πηγών άντλησης κεφαλαίων προσπαθεί να απαντήσει η χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση της κεφαλαιακής δοµής.  

 Σε συνέχεια των όσον αναφέραµε παραπάνω και κάνοντας µία πρώτη 

προσέγγιση στην κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης θα λέγαµε ότι τα ίδια κεφάλαια 

είναι αυτά που ανήκουν στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και είναι µακροπρόθεσµης 

διάρκειας, ενώ τα ξένα κεφάλαια είναι αυτά που ανήκουν σε τρίτους προς την 

επιχείρηση πιστωτές και είναι είτε βραχυπρόθεσµης είτε µακροπρόθεσµης διάρκειας. 

 Η κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης απεικονίζεται στην µεριά του Παθητικού 

των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης µε εµφανή και ευδιάκριτο 

διαχωρισµό µεταξύ των ιδίων και ξένων κεφαλαίων, ενώ µερικοί από τους  

παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν τη µεταξύ τους σχέση και αναλογία είναι το, 

είδος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που ασκείτε και το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, το πόσο εύκολα µπορεί 

να αντλήσει και µε τι χρηµατοοικονοµικούς όρους ξένα κεφάλαια, το εάν η 

επιχείρηση εφαρµόζει επιτυχηµένη πιστωτική πολιτική στις πωλήσεις η οποία της 
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εξασφαλίζει σταθερές ταµειακές ροές και καλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ενώ τέλος ένας επίσης σηµαντικός 

παράγοντας είναι διάθεση και πρόθεση της διοίκησης της επιχείρησης για ανάληψη 

κινδύνων. 

 Όπως αναφέραµε ήδη παραπάνω αντικειµενικός σκοπός της διοίκησης µιας 

επιχείρησης είναι να µπορεί να εξασφαλίζει διάφορες πηγές χρηµατοδότησης 

προκειµένου να τις µετατρέψει σε επενδύσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η 

συµπεριφορά αυτή της διοίκησης επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την κεφαλαιακή δοµή 

της επιχείρησης, αναλυτικότερα όταν η πρόθεση της διοίκησης είναι να γίνονται 

µεγάλες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία τότε ενδείκνυται αυτά να έχουν 

χρηµατοδοτηθεί µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια ίδια ή ξένα, ενώ αντίθετα τα 

κυκλοφορούντα στοιχεία µε βραχυπρόθεσµα ξένα κεφάλαια. 

 Προχωρώντας την ανάλυση µας ακόµη παραπέρα θα λέγαµε ότι υπάρχει µία 

αντίστροφη σχέση µεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων καθόσον όσο µεγαλύτερη η 

τοποθέτηση της διοίκησης σε ξένα κεφάλαια τόσο µεγαλύτερος ο κίνδυνος οι 

πιστωτές τρίτοι να µην καταφέρουν να εισπράξουν όχι µόνο τους τόκους αλλά και τα 

ίδια τα κεφάλαια τους, παράλληλα οι ιδιοκτήτες παρόλο που έχουν τοποθετήσει 

µικρή ποσότητα κεφαλαίων έχουν τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης τους. Εάν τώρα 

η συνολική απόδοση των κεφαλαίων, (ιδίων και ξένων), είναι µεγαλύτερη από το 

κόστος κτήσης των ξένων τότε η θετική αυτή διαφορά προσαυξάνει την απόδοση των 

ιδίων κεφαλαίων, ενώ αντίθετα εάν η διαφορά είναι αρνητική τότε αρνητική θα είναι 

και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. 

 Άρα συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι όσο ψηλότερη η σχέση ξένων κεφαλαίων 

προς τα συνολικά κεφάλαια τόσο η απόδοση των ιδίων θα τείνει σε µηδενικό ή 

αρνητικό επίπεδο. 

 Οι δείκτες λοιπόν χρηµατοοικονοµική µόχλευσης επηρεάζουν το µέγεθος 

χρηµατοδότησης της επιχείρησης σε ξένα κεφάλαια. 

 Είναι λοιπόν στο χέρι των ιδιοκτητών και της διοίκησης να επιλέξουν τον 

βαθµό της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης που ταιριάζει στο είδος και στο µέγεθος 

της επιχείρησης που κατέχουν ή που διοικούν, γενικά όµως αυτό που ισχύει είναι ότι 

σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης επιχείρηση µε χαµηλή έκθεση σε ξένα κεφάλαια 

έχει µικρότερο κίνδυνο ζηµιών σε σχέση µε µία άλλη µε υψηλή έκθεση σε ξένα 

κεφάλαια, σε περιόδους όµως οικονοµικής άνθησης ισχύει ακριβώς το αντίθετο, 
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δηλαδή η υψηλή χρηµατοοικονοµική µόχλευση συνοδεύεται συνήθως και από 

υψηλές αποδόσεις. 

 Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

Μακροπρόθεσµο Χρέος 

Χ.Μ.  =  _____________________________________________________ 

             (Μακροπρόθεσµο Χρέος + Ίδια Κεφάλαια)* 

* Συνολικά Μακροπρόθεσµα Κεφάλαια 

  

 Ένας άλλος δείκτης µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης είναι ο 

υπολογισµός του δείκτη χρέους: 

 

          Μακροπρόθεσµο Χρέος 

∆.Χ.  =  ________________________________________ 

      Ίδια Κεφάλαια 

 

 Οι τιµές που λαµβάνει ο δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης είναι 

µικρότερης της µονάδας, ενώ αντίθετα οι τιµές που λαµβάνει ο αριθµοδείκτης 

Χρέους είναι µικρότερης ίσης ή µεγαλύτερης της µονάδας. 

 Το ποια τιµή του αριθµοδείκτη  είναι επιθυµητή εξαρτάται από ποια 

κατηγορία αναλυτών εξετάζεται, αναλυτικότερα οι πιστωτές της επιχείρησης 

προτιµούν χαµηλές τιµές του δείκτη οι οποίες υποδηλώνουν και χαµηλή έκθεση της 

επιχείρησης σε πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος όπως έχουµε αναφέρει σηµαίνει για τους 

πιστωτές απώλεια των κεφαλαίων, καθώς και  των αποδόσεων αυτών, που έχουν 

επενδύσει, οι ιδιοκτήτες από την άλλη της επιχείρησης προτιµούν υψηλές τιµές του 

δείκτη διότι όπως έχει αναλυθεί και παραπάνω η υψηλή χρηµατοοικονοµική 

µόχλευση µπορεί µεν να συνεπάγεται έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους αλλά από την 

άλλη υπό προϋποθέσεις µειώνει το κόστος των επενδυµένων ιδίων κεφαλαίων.   

 Μία άλλη κατηγορία δεικτών η οποία χρησιµοποιείται για να αναλύσει την 

∆ανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης είναι αυτή που την εξετάζουν από το πρίσµα 

της χρηµατοδότησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 
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 Όπως είναι γνωστό ο χρυσός κανόνας της χρηµατοοικονοµικής υποδεικνύει 

ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία το κεφάλαιο κίνησης και οι µακροπρόθεσµες 

επενδύσεις πρέπει να χρηµατοδοτούνται από µακροπρόθεσµα ξένα και ίδια κεφάλαια 

ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό αντίστοιχα από βραχυπρόθεσµα. 

 Ενδεικτική αριθµοδείκτες της κατηγορίας αυτής είναι ο ∆είκτης 

Αυτοχρηµατοδότησης ο οποίος µας δείχνει ποιο ποσοστό των Πάγιων Περιουσιακών 

Στοιχείων έχει χρηµατοδοτηθεί µε ίδια κεφάλαια και υπολογίζεται από τη σχέση:       

 

    Ίδια κεφάλαια 

∆.Α.  =  _______________________________________ 

           Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

 

 Άλλος δείκτης της κατηγορίας αυτής είναι ο δείκτης Χρηµατοδότησης ο 

οποίος µας δείχνει το ακριβώς αντίθετο από τον παραπάνω αναφερόµενο δείκτη και 

συγκεκριµένα το ποσοστό των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων τα οποία έχουν 

χρηµατοδοτηθεί από Ξένα Μακροπρόθεσµα κεφάλαια και υπολογίζεται από την 

σχέση: 

           Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

∆.Χ.  =  ________________________________________ 

         Μακροπρόθεσµα Κεφάλαια 

                

 Ένας σηµαντικός δείκτης ο οποίος µας βοηθάει να ξεχωρίσουµε επιχειρήσεις 

εντάσεως παγίων η εντάσεως κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων είναι ο 

δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας ο οποίος υπολογίζεται όπως παρακάτω: 

 

                Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

∆.Π.Π.  = ________________________________________ 

             Σύνολο Ενεργητικού 

  

Η χρηµατοδότηση της εκάστοτε επιχείρησης µε ξένα κεφάλαια όπως είναι 

φυσικό δηµιουργεί και την υποχρέωση αποπληρωµής τους στους πιστωτές τρίτους 

που τα τοποθετούν, υπάρχει λοιπόν και µία κατηγορία αριθµοδεικτών η οποία µας 
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βοηθάει µέσα από τον υπολογισµό τους να αξιολογήσουµε το αξιόχρεο της 

επιχείρησης το κατά πόσο δηλαδή είναι σε θέση να καταβάλει τα χρεολύσια και τους 

τόκους  αυτών των τοποθετηµένων σε αυτήν ξένων κεφαλαίων, είναι οι λεγόµενοι 

∆είκτες Κάλυψης ∆ανειακών Υποχρεώσεων.  

 Ένας  δείκτης της κατηγορίας αυτής είναι ο αριθµοδείκτης κάλυψης τόκων ο 

οποίος υπολογίζεται από την σχέση: 

 

               Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων (Κ.Π.Τ.Φ.) 

∆.Κ.Τ.  =  _______________________________________________________ 

       Τόκοι 

 

  Τέλος ένας άλλος σηµαντικός δείκτης στην κατηγορία αυτή ο οποίος µας 

βοηθάει να υπολογίζουµε το κατά πόσο η επιχείρηση διαθέτει την ανάλογη 

ρευστότητα για να εξοφλήσει τις συνολικές της υποχρεώσεις είναι ο ∆είκτης 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τα Συνολικά Ξένα, (Μακροπρόθεσµα και 

Βραχυπρόθεσµα), Κεφάλαια. 

 

                         Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

∆.Κ.Ε./Σ.Ξ.Κ. =  __________________________________________________________ 

                            Μακροπρόθεσµα & Βραχυπρόθεσµα Κεφάλαια 

 

 

2.6 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios) 
 

Αντικειµενικός σκοπός κάθε επιχείρησης µέσα από την συστηµατική χρησιµοποίηση 

των συντελεστών της παραγωγής,( υλικών, ανθρώπινου δυναµικού κ.α.), είναι η 

επίτευξη του κέρδους. Η συστηµατική χρησιµοποίηση των συντελεστών της 

παραγωγής επιτυγχάνεται µε την δέσµευση κεφαλαίων ιδίων ή ξένων. Οι δείκτες 

αποδοτικότητας δεν µας δείχνουν τίποτε άλλο παρά εάν τα επενδυµένα κεφάλαια 

έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα κέρδη ή αλλιώς εάν αξίζει να συνεχίζονται να 

θυσιάζονται κεφάλαια στην συγκεκριµένη επιχείρηση. 

 Η αποδοτικότητα λοιπόν σχετίζεται άµεσα µε τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη 

προς τα επενδυµένα  κεφάλαια συνεπώς οι δείκτες αποδοτικότητας καθίστανται πάρα 
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πολύ σηµαντικοί διότι µέσα από την ανάλυση τους εξάγονται συµπεράσµατα για το 

πόσο καλά τελικά διοικείται η επιχείρηση, το κατά πόσο αξίζει οι τρίτοι πιστωτές ή 

ακόµη και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες να συνεχίζουν να δεσµεύουν τα κεφάλαια τους 

επενδύοντας τα στην συγκεκριµένη δραστηριότητα, αλλά και ακόµη παραπέρα εάν 

τελικά η συγκεκριµένη επιχείρηση έχει βιωσιµότητα και λόγο ύπαρξης. 

 Σύµφωνα µε την παραπάνω µπορεί να γίνει ένας διαχωρισµός ως προς τους 

δείκτες αποδοτικότητας µεταξύ αυτών που µετρούν την απόδοση επί της επένδυσης 

γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως  ROI (return of investment), ή αυτή που 

µετρούν την απόδοση στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων γνωστή ως  ROA 

(return of Assets), επειδή δε είθισται όταν µιλάµε για επενδυµένα κεφάλαια να 

εννοούµε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων η σχέση που αποτυπώνει τον 

δείκτη αποδοτικότητας είναι της µορφής: 

 

                           Καθαρά Κέρδη 

R.O.I. ή R.O.A.  =  ___________________________________________ 

                               Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 Με πρωτοπόρους την εταιρία E. I. du Pont de Nemours and Company η 

παραπάνω σχέση αποτυπώνεται καλύτερα ως: 

 

                Καθαρά Κέρδη + Ετήσιοι Τόκοι 

R.O.I.  =  ________________________________________________________ 

                   Μέσο Ύψος  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 Αυτό που πρέπει να κατανοήσουµε από την παραπάνω σχέση είναι ως προς το 

ερώτηµα ποιο είναι το κατάλληλο µέγεθος για να συσχετιστεί µε το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων αυτό είναι τα καθαρά κέρδη πριν τους τόκους, ( ή τα καθαρά 

κέρδη συν τους τόκους), καθόσον όπως ξέρουµε οι τόκοι είναι η αµοιβή των τρίτων 

πιστωτών της επιχείρησης οι οποίοι έχουν δεσµεύσει κεφάλαια τους στην επιχείρηση, 

όπως ακριβώς είναι και τα µερίσµατα προς τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης για την 

δέσµευση των ιδίων κεφαλαίων τους. 
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 Εάν θέλουµε τώρα να αναλύσουµε την απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων 

διερευνώντας τα αίτια και τους παράγοντες που οδήγησαν στην µεταβολή της 

απόδοσης αυτής τότε η τελική µορφή του δείκτη θα είναι της µορφής: 

 

               Καθαρά Κέρδη            Καθαρά Κέρδη                       Πωλήσεις 
___________________________________   =  ______________________  x  ____________________________________ 

Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία                Πωλήσεις       Συνολικά Περιουσιακά  Στοιχεία 

 

 Στην ουσία η παραπάνω σχέση µας δείχνει ότι η απόδοση των επενδυµένων  

κεφαλαίων είναι το γινόµενο του καθαρού περιθωρίου κέρδους µε την κυκλοφοριακή 

ταχύτητα των συνολικών περιουσιακών στοιχείων.  

 Είναι σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να διευκρινίσουµε ότι δεν πρέπει να 

συγχέοµαι την έννοια της αποδοτικότητας µε το περιθώριο της επιχείρησης, διότι το 

περιθώριο σχετίζεται µε τα µικτά κέρδη σε σχέση µε τον όγκο της παραγωγής ή τις 

πωλήσεις και διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

 Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τον δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

που υπολογίζεται από την σχέση: 

                         

                     Έσοδα Πωλήσεων – Κόστος Πωλήσεων 

∆.Μ.Π.Κ.  =  __________________________________________________ 

                Έσοδα Πωλήσεων 

 

∆ηλαδή η παραπάνω σχέση αποτυπώνει το σύνολο των εσόδων που 

διατίθενται για την κάλυψη των διοικητικών και χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 

 Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τον δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους 

που υπολογίζεται από την σχέση: 

 

                     Καθαρά Κέρδη πριν ή µετά τους Φόρους 

∆.Κ.Π.Κ.  =  _____________________________________________________ 

                    Έσοδα Πωλήσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α΄ βαθµού, αφού παραθέσουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή θα τους 

προσεγγίσουµε καταρχήν εννοιολογικά µε το τι είναι ένας Οργανισµός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) θα αναφερθούµε στο νοµικό καθεστώς που τους διέπει 

καθώς και στους σκοπούς που επιδιώκει. Στην συνέχεια θα σχολιάσουµε, λόγο της 

µεγάλης σπουδαιότητας του, το στάδιο µετάβασης από το σχέδιο «Καποδίστριας» 

στο σχέδιο «Καλλικράτης». Στο τέλος θα αναφερθούµε στις αλλαγές που έχουν 

επέλθει στους Ο.Τ.Α. από την εφαρµογή του Π.∆. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α) µε θέµα: 

Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθµού) και θα 

επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε συνοπτικά τα κοινά σηµεία και τις διαφορές που 

έχουν οι οικονοµικές καταστάσεις των δήµων µε αυτές των  κοινών επιχειρήσεων. 

 
3.2 Ιστορική Αναδροµή 
 

Επιχειρώντας µία σύντοµη ιστορική αναδροµή θα λέγαµε ότι από την περίοδο ακόµη 

της τουρκοκρατίας έχουµε τα πρώτα δείγµατα αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης 

όπου τα τοπικά συµβούλια και οι δηµογέροντες διαχειρίζονταν τα θέµατα και τα 

ζητήµατα της καθηµερινότητας, η ίδια αρχή λίγο πολύ συνεχίστηκε και µε την 

διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821 και µέχρι το Ι΄ ψήφισµα του 

Καποδίστρια το 1828 το οποίο στην ουσία και αποτέλεσε και την πρώτη 

ολοκληρωτική στροφή στον συγκεντρωτισµό όλων των αρµοδιοτήτων και 

αποφάσεων στην κεντρική εξουσία.  

 Με την εγκαθίδρυση της µοναρχίας στην Ελλάδα επί βασιλείας Όθωνα έγιναν 

τρεις νοµοθετικές παρεµβάσεις κατά τα έτη 1833, (Αντιβασιλεία), 

1836,(Αρµανµπεργκ) και 1845,(Κωλλέτη), οι οποίες ενώ µεν είχαν κάποια 

αποκεντρωτική και αυτοδιοικητική προσέγγιση στην πραγµατικότητα η διοίκηση 

ασκούνταν πάλι κεντρικά καθώς τα τοπικά συµβούλια είχαν µόνο εισηγητικό ρόλο. 
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 Η ίδια πολιτική συνεχίστηκε και από τις κυβερνήσεις Θεοτόκη (1899) και 

Μαυροµιχάλη (1909) µέχρι και το έτος 1912 επί Ελευθερίου Βενιζέλου όπου 

πραγµατοποιήθηκε η πρώτη πραγµατική τοµή στην αποκέντρωση καθώς µε τον Νόµο 

∆ΝΖ΄/1912 παραχώρησε πλήρη αυτοδιοίκηση στους ∆ήµους, οι οποίοι αποτελούνταν 

από τα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες νοµών, καθώς και στις κοινότητες, οι 

οποίες αποτελούνταν από τις αγροτικές περιοχές, ενώ όχι άδικα ο συγκεκριµένος 

νόµος θεωρείται ο γενεσιουργός της δηµιουργίας των πρώτων Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 Μέσα στην πολυτάραχη πολιτική σκηνή της χώρας που ακολούθησε 

ουσιαστικές αλλαγές δεν είχαµε έτσι από τον νόµο Βενιζέλου φτάνουµε στο 1994 

όπου µε τον Ν.2218 η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου καθιερώνει την αιρετή 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τα όργανα αυτών τα οποία εκλέγονται µε ψηφοφορία 

ενώ τα Νοµικά της Πρόσωπα αποτελούσαν του Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Β΄ βαθµού. 

 Οι επόµενες µεγάλες αλλαγές µε το πρόγραµµα «Καποδίστριας», επί 

πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Σηµίτη Ν.2539/1997 καθώς και µε το πρόγραµµα 

«Καλλικράτης», επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου Ν. 3852/2010 και αυτό 

γιατί και µε τους δύο νόµους πραγµατοποιήθηκε µία γενναία συνένωση των Ο.Τ.Α. 

Α΄ βαθµού χωρίς µεγάλες αλλαγές στο βασικό κορµό τους θεσµικού τους πλαισίου 

µεν αλλά µε πολύ πιο διευρυµένες αρµοδιότητες, ειδικά µε το πρόγραµµα 

«Καλλικράτης», επίσης το ίδιο πρόγραµµα είναι και αυτό οποίο κατήργησε της 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα Β΄ βαθµού µεταφέροντας 

ταυτόχρονα τις αρµοδιότητες τους στις Περιφέρειες. 

         

3.3 Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
(Έννοια - Θεσµικό πλαίσιο - Σκοπός) 

 

Ο Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου τo 

οποίο συστήνεται σε συγκεκριµένη εδαφική περιφέρεια µε σκοπό την διοίκηση 

τοπικών ζητηµάτων, µε όργανα που εκλέγονται µε ψηφοφορία από τους δηµότες της 

περιφέρειας του. 

 Οι αρχές που διέπουν την λειτουργία των Ο.Τ.Α. προσδιορίζονται στο 

Σύνταγµα της Ελλάδος, ποιο συγκεκριµένα: 



- 36 - 
 

 

•     Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του Συντάγµατος οι Ο.Τ.Α. 

είναι υπεύθυνοι για τις τοπικές υποθέσεις το περιεχόµενο και το εύρος των 

οποίων καθορίζεται µε νόµο του κράτους, ενώ µε νόµο του κράτους µπορεί 

να ανατίθενται και αρµοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης στους Ο.Τ.Α.. 

•    Με την παρ.2 του άρθρου 102 ρυθµίζεται η οικονοµική και διοικητική τους 

αυτοτέλεια όπως και η εκλογή των αιρετών αρχών τους µε καθολική και 

µυστική ψηφοφορία. 

•    Με την παρ.4 του άρθρου 102 ορίζεται ρητά ότι την εποπτεία και τον έλεγχο 

νοµιµότητας των αποφάσεων και πράξεων των Ο.Τ.Α. την ασκεί το Κράτος. 

•    Τέλος µε την παρ. 5 του άρθρου 102 ορίζεται ότι το κράτος θα πρέπει να 

λαµβάνει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να 

εξασφαλίζει την οικονοµική αυτοτέλεια καθώς επίσης και ότι κάθε 

µεταβίβαση αρµοδιότητας της κεντρικής κυβέρνησης θα συνοδεύεται και 

από την ανάλογη οικονοµική ενίσχυση.     

 

3.4 Από τον «Καποδίστρια» στον «Καλλικράτη» 
 

Όπως αναφέραµε παραπάνω οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπέστησαν δύο 

συγχωνεύσεις, η πρώτη µε το σχέδιο «Καποδίστριας» µε βάση το οποίο η Ελληνική 

επικράτεια χωρίζεται σε 1034 δήµους, (910 δήµους και 124 κοινότητες), η δεύτερη µε 

το σχέδιο «Καλλικράτης» µε βάση το οποίο καταλήγουµε πλέον σε 325 δήµους. Οι 

εισαγωγικές εκθέσεις και τον δύο νόµων που αναφέρονται στα συγκεκριµένα σχέδια 

έχουν λίγο πολύ το ίδιο περιεχόµενο, στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούµε εξ 

ολοκλήρου στο σχέδιο Καλλικράτης καθόσον είναι η τελευταία και ποιο πρόσφατη 

νοµοθετική πράξη. 

 Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του Ν.3852/2010,(Καλλικράτης), το 

µοντέλο ανάπτυξης της χώρας τα τελευταία τριάντα χρόνια παρά την εισροή µεγάλων 

ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει αποτύχει να εξαλείψει τις ανισορροπίες σε κοινωνικό και 

οικονοµικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων χωρικών ενοτήτων στο εσωτερικό της 

χώρας.        

 Κάποιες από τις αιτίες και παθογένειες εν γένει εντοπίζονται στον 

συγκεντρωτισµό της κεντρικής διοίκησης και δη στα Υπουργεία ο οποίος 

συγκεντρωτισµός οδηγεί σε αναποτελεσµατικότητα αντιµετώπισης της 
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καθηµερινότητας των πολιτών, σε συνεχή σύγκρουση αρµοδιοτήτων µε την 

περιφέρεια µε τεράστιο κόστος τόσο σε κοινωνικό αλλά και οικονοµικό επίπεδο.   

 Επίσης το σχετικά µικρό µέγεθος, κυρίως πληθυσµιακό, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθµού τους καθιστά ανίσχυρους και αναποτελεσµατικούς στην υλοποίηση τοπικών 

και αναπτυξιακών προγραµµάτων και πολιτικών γενικά ενώ όπως αναφέραµε και 

παραπάνω η εξάρτηση τους θεληµένη ή µη από την κεντρική κυβέρνηση τους 

καθιστά να στερούνται διοικητικής και κυρίως οικονοµικής αυτοτέλειας.     

 Ως κύριος σκοπός του Ν. 3852/2010 εµφανίζεται ο συνολικός 

επανασχεδιασµός όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και επιχειρείται πλέον ένα 

καινούργιο µοντέλο Αποκεντρωµένης διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τα πλαίσια µέσα 

στα οποία κινείται είναι τα εξής: 

 

• Χωρίς να ξεφεύγει από το θεσµικό πλαίσιο του Συντάγµατος επιχειρεί να 

διαµορφώσει στην τελική του µορφή µία κεντρική εξουσία µε 

αποκεντρωµένες δοµές και όργανα τα οποία θα έχουν ένα συγκριτικά µεγάλο 

αριθµό αρµοδιοτήτων µέσω των οποίων θα προσπαθήσουν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες επανασχεδιασµού και επαναπροσδιορισµού της 

τοπικής Αυτοδιοίκησης στοχεύοντας στην ανάπτυξη δίνοντας λύσεις στα 

τοπικά θέµατα, εξυπηρετώντας και ικανοποιώντας τους πολίτες, όλα αυτά 

σχεδιάζοντας την δηµοκρατική συµµετοχή τους, (πολιτών), ως τελικών 

αποδεκτών. 

 

• Η διοίκηση θα ασκείται πλέον αποκεντρωτικά δίνοντας την ευκαιρία στην 

περιφέρεια να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, επιδιώκοντας 

µε αυτό τον τρόπο ότι θα συµβάλει στην ανάπτυξη και εύρυθµη λειτουργία 

της αγοράς, θα εξαλείφουν φαινόµενα αδιαφάνειας και αθέµιτου 

ανταγωνισµού, µε τελικό στόχο τη δηµιουργία θετικών δηµοσιονοµικών 

µεγεθών. 

 

• Η εξουσία θα οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται ο ρόλος του 

πολίτη των κοινωνικών οργανώσεων και του εθελοντισµού.    

 

• Εκσυγχρονισµός του δηµοσίου µε την χρήση νέων τεχνολογιών. 
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• Έµφαση και κατεύθυνση για την δηµιουργία ενός µοντέλου Εθνικής πράσινης 

ανάπτυξης. 

 

• Υιοθέτηση ενός συστήµατος πλήρους διαφάνειας µέσω διαδικασιών διαρκούς 

αξιολόγησης δοµών, µε στόχο και σκοπό να βελτιωθεί η µέχρι τώρα εικόνα 

της αδιαφάνειας στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε αρκετά ακόµη γεµίζοντας αρκετές σελίδες 

σχετικά µε την αναδιάρθρωση που επιχειρήθηκε και µε το σχέδιο «Καποδίστριας» 

και αυτή µε το σχέδιο «Καλλικράτης», ειδικότερα εάν διαβάσει κανείς το άρθρο 75 

του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/30.6.2006), Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων µε θέµα 

«Αρµοδιότητες των ∆ήµων», όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, µε θέµα «Πρόσθετες 

Αρµοδιότητες», θα συνειδητοποιήσει αµέσως τον τεράστιο όγκο θεµάτων που 

καλείτε να διαχειριστεί ένας Ο.Τ.Α., ταυτόχρονα γίνεται κατανοητό και σαφές πόσο 

επιβεβληµένη είναι η σωστή διαχείριση και αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων, τον 

αντίκτυπο που έχουν στο κοινωνικό σύνολο καθώς και στον βαθµό αίσθησης της  

ευχαρίστησης και ικανοποίησης των πολιτών.      

Το ερώτηµα όµως που αµέσως γενάτε µετά από τρία χρόνια εφαρµογής είναι, 

πόσο αποτελεσµατικοί είναι τελικά οι Ο.Τ.Α., έχουν εκσυγχρονιστεί και 

αναδιαρθρωθεί προκειµένου να επιτύχουν τον σκοπό τους, έχουν εξαλειφθεί τα 

φαινόµενα αδιαφάνειας και διαφθοράς, αλλά και το ποιο σηµαντικό όλων τι γίνεται 

µε την οικονοµική τους υπόσταση και ανεξαρτησία. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και τα δύο προγράµµατα που εφαρµόστηκαν 

στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν έναν κοινό παρανοµαστή επιτυχίας και αυτός είναι 

είτε η οικονοµική αυτοτέλεια ή όχι, των Ο.Τ.Α. . Ποιο συγκεκριµένα µέχρι σήµερα 

δεν είναι ξεκάθαρο ούτε και έχει διασαφηνιστεί πλήρως κάτω από ποιο καθεστώς 

θέλουµε να λειτουργούν οι Ο.Τ.Α., ως αυτοδιοίκηση µε δικές της ανεξάρτητες πηγές 

εσόδων ή ως εξαρτηµένη πλήρως από την κεντρική διοίκηση, ένα όµως είναι σίγουρο 

η επιτυχία της λειτουργίας τους είτε µε τον έναν ή άλλο τρόπο εξαρτάται από την 

εξασφάλιση οικονοµικών πόρων.  

Οι υποστηρικτές του συστήµατος λειτουργίας των Ο.Τ.Α. ως ανεξάρτητες 

οικονοµικές αυτοδιοίκησης προτάσσουν τα εξής επιχειρήµατα: 
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• Όταν οι ίδιοι οι Ο.Τ.Α. ελέγχουν τους πόρους και την µελλοντική 

εξέλιξη τους τότε και µόνο τότε θα µπορούν να έχουν την δυνατότητα 

του µακροπρόθεσµου σχεδιασµού. 

 

• Όταν η συνολική τοπική δραστηριότητα πραγµατοποιείται και 

επενδύεται από τοπικούς πόρους κάνει τα τοπικά όργανα ποιο 

προσεκτικά στην διαχείριση τους αφού θα συνειδητοποιούν ότι µία 

αύξηση των δαπανών θα προϋποθέτει και µια αντίστοιχη αύξηση των 

εσόδων η οποία θα έχει ως τελικό αποδέκτη και θα επιβαρύνει την 

τοπική κοινωνία. Αυτή η υπευθυνότητα χάνεται πλήρως από την στιγµή 

που οι δαπάνες τους αποκλειστικά ενισχύονται και επιχορηγούνται από 

κρατικές ενισχύσεις οι οποίες προέρχονται από το σύνολο των δηµοτών 

όλων των περιοχών που συνθέτουν την συνολική Ελληνική επικράτεια. 

 

• Περαιτέρω ο τρόπος µε τον οποίο σχετίζεται η τοπική δραστηριότητα  µε 

τα τοπικά έσοδα αυξάνει την κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη για την 

συµµετοχή στα κοινά, οι πολίτες θα ξέρουν ότι οι όποιες απαιτήσεις τους 

θα έχουν αντίκτυπο και θα καταλήγουν σε αυτούς τους ίδιους αφού αυτοί 

είναι που θα χρειαστεί να συνεισφέρουν. Αντίθετα αυτοί οι αµεσότητα 

κυριολεκτικά χάνεται, όπως επίσης και το αίσθηµα της δηµοτικής 

συνείδησης και συµµετοχής όταν όλα χρηµατοδοτούνται κεντρικά, 

περνάµε στο άλλο άκρο της αναισθησίας και των συνεχών απαιτήσεων 

και διεκδικήσεων για περισσότερα αγαθά, επίσης ανάλογα µε την 

ευελιξία την οργάνωση και την δικτύωση κάποιες περιφέρειες 

ευνοούνται σε βάρος κάποιων άλλων και τελικά επικρατεί µία σύγχυση 

καθώς οι πολίτες δεν ξέρουν εάν οι φόροι και οι εισφορές που 

επιβαρύνονται καταλήγουν τελικά στον τόπο τους.     

 

• Παρουσιάζουν µελέτες άλλων χωρών οι οποίες δείχνουν ότι η διαχείριση 

φόρων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αποδοτικότερη και 

φθηνότερη στην συλλογή και διαχείριση. 

 

• Τέλος ένα από τα βασικά επιχειρήµατα είναι η ανελαστικότητα των 

δαπανών που χειρίζονται οι Ο.Τ.Α. οι οποίες καθιστούν αναγκαία την 
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ανεξαρτησία τους, επισηµαίνοντας βέβαια την δυσκολία κάλυψης της 

µείωσης της κρατικής επιχορήγησης µε άλλες µορφές χρηµατοδότησης 

όπως ο δανεισµός ο οποίος όµως προϋποθέτει σταθερές ροές εσόδων για 

την αποπληρωµή τους.     

 

Από την άλλη µεριά βέβαια οι επικριτές της οικονοµικής ανεξαρτησίας, 

υποστηρίζουν ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν καταφέρει οι  Ο.Τ.Α.  να αναδιαρθρώσουν 

και να εκσυγχρονίσουν τις δοµές και υπηρεσίες τους, οι οποίες εξακολουθούν να µην 

είναι φιλικές προς τον πολίτη, να συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονα φαινόµενα 

αδιαφάνειας και διαφθοράς ως προς τον τρόπο που κατανέµουν και αξιοποιούν τις 

κρατικές επιχορηγήσεις, αλλά και τους δικούς τους ιδίους πόρους.   

  Είναι παρά πολύ δύσκολο να ταχθεί κανείς απόλυτα µε την µία ή την άλλη 

άποψη, αυτό που χρειάζεται σίγουρα να επαναπροσδιοριστεί είναι ο ρόλος που θα 

θέλουµε να διαδραµατίζουν οι Ο.Τ.Α. να σχεδιαστεί επιτέλους ένα πλήρες 

οικονοµικό σύστηµα χρηµατοδότησης της καθηµερινότητας το οποίο µε πλήρη 

διαφάνεια θα δώσει την πραγµατική ώθηση στην Ελληνική οικονοµία και κοινωνία 

λαµβάνοντας τις ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α. και τις κεντρικής κυβέρνησης. 

 

3.5 Εφαρµογή διπλογραφικού στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού Π. ∆. 
315/1999  

 

Η προσπάθεια για διαφάνεια στα οικονοµικά των Ο.Τ.Α. είχε ως αποτέλεσµα την 

ψήφιση και εφαρµογή του Π.∆. 315/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 

4604/2005, για την εισαγωγή του διπλογραφικού συστήµατος στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. Η βασική επιδίωξη από την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος 

είναι ότι µέσα από την εφαρµογή αποδεκτών λογιστικών αρχών θα βελτιωθεί η 

διαχειριστική οργάνωση και εικόνα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 

παρέχοντας οµοιόµορφα συγκρίσιµα στοιχεία κάνοντας ευκολότερο το έργο των 

ελεγκτικών µηχανισµών και των διαφόρων χρηστών των οικονοµικών τους 

καταστάσεων. 

Οι κανόνες και οι αρχές που εφαρµόζονται είναι ίδιες µε αυτές που ισχύουν 

για την λογιστική επιστήµη και είναι οι εξής: 

• Η αρχή του ιστορικού κόστους. 

• Η αρχή της πραγµατοποίησης των εσόδων 
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• Η αρχή του συσχετισµού εσόδων – εξόδων 

• Η αρχή της αντικειµενικότητας 

• Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων 

• Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης 

• Η αρχή της εξαίρεσης 

 

Παρόλα αυτά οι οικονοµικές καταστάσεις των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης διαφέρουν σε σχέση µε αυτές των κοινών επιχειρήσεων στα εξής 

σηµεία: 

• Περιέχουν και µη οικονοµικά στοιχεία µε σηµαντικές όµως πληροφορίες για 

τον χρήστη των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε το έργο που 

παράγουν οι ∆ήµοι. 

• Ο προϋπολογισµός είναι το πλέον βασικό και σηµαντικό έγγραφο για τους 

∆ήµους ενώ για τις κοινές επιχειρήσεις είναι κάτι απλό και µερικές φορές 

άνευ σηµασίας. 

• Τέλος οι επιχειρήσεις µέσα από τις οικονοµικές τους καταστάσεις 

αποτυπώνουν και συγκρίνουν το κόστος των αγαθών που παράγουν και των 

υπηρεσιών που προσφέρουν µε τα έσοδα που τελικά πραγµατοποιούν, ενώ 

αντίθετα οι οικονοµικές καταστάσεις των Ο.Τ.Α. επιδιώκουν να συνδέσουν τα 

έσοδα τους µε την εκτέλεση των δαπανών που τελικά πραγµατοποιούν. 

Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι οικονοµικές τους καταστάσεις 

είναι:  

• Κατανόηση (understandable) 

• Αξιοπιστία (reliable) 

• Σχετικότητα (relevant) 

• Επικαιρότητα (timely) 

• Συγκρισιµότητα (comparable) 

Οι κυριότεροι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να 

οµαδοποιηθούν ως εξής: 

• Η κεντρική κυβέρνηση. 

• Οι διάφοροι πιστωτές – επενδυτές – χορηγοί του ∆ήµου. 

• Οι φορολογούµενοι πολίτες – δηµότες – και οι υποψήφιοι ψηφοφόροι. 

• Οι εργαζόµενοι στον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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• Λοιποί αναλυτές ερευνητές των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται µε τις οικονοµικές καταστάσεις των 

δήµων είναι, να δείχνουν το νοµικό πλαίσιο µέσα από το οποίο επιχορηγήθηκε ο 

δήµος, να δείχνουν µε σαφήνεια εάν το σύνολο αυτών των εσόδων ήταν αρκετό για 

την κάλυψη των συνολικών εξόδων µέσα στα πλαίσια ενός οικονοµικού έτους, να 

αποτυπώνουν όσο τον δυνατόν σαφέστερα τις προθέσεις της τοπικής αρχής και τέλος 

οι πληροφορίες που παρέχουν να είναι ικανές για την αξιολόγηση του οικονοµικού 

αποτελέσµατος που προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις το οποίο ως ένα 

βαθµό απεικονίζει και το επίπεδο οργάνωσης των διαφόρων δοµών και υπηρεσιών 

του δήµου.  

 

3.6 Ο Ισολογισµός των Ο.Τ.Α. 
 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω ο Ισολογισµός που συντάσσεται από τους Ο.Τ.Α. 

δεν διαφέρει ως προς την γενική του µορφή και τύπο από αυτόν που συντάσσουν οι 

κοινές επιχειρήσεις, ούτε παρεκκλίνει από τις γενικές λογιστικές αρχές, παρόλα αυτά 

θα ήταν χρήσιµο να παραθέσουµε κάποια στοιχεία για το πώς διαµορφώνεται η 

εικόνα τόσο στο Ενεργητικό  όσο και το Παθητικό και την κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, τα οποία θα µας βοηθήσουν στην ανάλυση µας στο 

επόµενο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει. 

Επίσης θα είναι πολύ χρήσιµο να αναφέρουµε ότι η εφαρµογή του Π.∆. 

136/1999 προέβλεπε ότι όλοι οι δήµοι που υπόκεινται στην εφαρµογή του, (έµπαιναν 

κριτήρια πληθυσµιακά > 5000 κατοίκων, µε τον Καλλικράτη βέβαια υπόχρεοι είναι 

πλέον όλοι), έπρεπε να προβούν σε απογραφή και αποτίµηση όλων των περιουσιακών 

τους στοιχείων µε την δυνατότητα διόρθωσης στις επόµενες τρείς χρήσεις που θα 

ακολουθούσαν,( σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η εφαρµογή του προγράµµατος 

Καλλικράτη προέβλεπε ξανά απογραφή), επίσης εµµέσως πλην σαφώς υποχρέωνε 

του δήµους µε την απογραφή να προχωρήσουν στην δηµιουργία αποθήκης για την 

καλύτερη παρακολούθηση των αγορών, υλικών και αναλωσίµων τους πράγµα το 

οποίο οι περισσότεροι δήµοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εξακολουθούν να αγνοούν 

και να µην εφαρµόζουν την σχετική διάταξη σε βάρος της διαφάνειας µε αποτέλεσµα 

την κατασπατάληση του δικού τους και δηµοσίου χρήµατος.        

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να συνεκτιµηθεί είναι ότι η αποτίµηση 

και απογραφή της ακίνητης περιουσίας δεν έγινε µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις 
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που προέβλεπε το Π.∆., δηλαδή  αποτίµηση µε χρήση φύλλων προσδιορισµού 

αντικειµενικών αξιών, µε χρήση καρτελών και πιστοποιητικών υποθηκοφυλακείων 

που πιστοποιούν και εξασφαλίζουν την κυριότητα επί του ακινήτου, όπως επίσης και 

δεν κατεγράφησαν σωστά ακίνητα υπό απαλλοτρίωση ή διεκδικούµενα και 

καταπατηµένα από τρίτους, αντί αυτών έγιναν πρόχειρες εκτιµήσεις εκτινάσσοντας 

την αξία του πάγιου ενεργητικού και του αντίστοιχου κεφαλαίου, µε τις 

συνακόλουθες χρηµατοοικονοµικές συνέπειες, στα ύψη.    

Το Ενεργητικό αποτελείται λοιπόν από το σύνολο των Πάγιων Περιουσιακών 

Στοιχείων, (Ασώµατες ακινητοποιήσεις – Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις – Συµµετοχές 

και άλλες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις), το σύνολο του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού, (Αποθέµατα, Απαιτήσεις, Χρεόγραφα, ∆ιαθέσιµα) και τέλος τους 

Μεταβατικούς Λογαριασµούς και Λογαριασµούς Τάξεως. 

Το Παθητικό αποτελείται από το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων, (ή αλλιώς 

Καθαρής Θέσης), το σύνολο των λογαριασµών Προβλέψεων, το σύνολο των 

Υποχρεώσεων, (οι οποίες είναι είτε Μακροπρόθεσµες είτε Βραχυπρόθεσµες) και 

τέλος από τους Μεταβατικούς Λογαριασµούς και Λογαριασµούς Τάξεως. 

Κάποιες από τις βασικές σχέσεις που ισχύουν είναι και οι παρακάτω: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ή 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ + ΠΑΘΗΤΙΚΟ ή 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης  που συντάσσεται τέλος χρήσης έχει 

ως αντικειµενικό σκοπό να προσδιορίσει το οικονοµικό αποτέλεσµα της 

δραστηριότητας του κάθε δήµου, αυτό βέβαια που θα πρέπει να τονίσουµε είναι ότι ο 

αντικειµενικός σκοπός και η επιδίωξη ενός δήµου δεν είναι η δηµιουργία του 

κέρδους, αλλά όπως είπαµε και παραπάνω η κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης µας 

δείχνει το σύνολο των πηγών από όπου προέκυψαν έσοδα κατά την διάρκεια του 

οικονοµικού έτους και σε ποιες κατηγορίες εξόδων διοχετευτήκαν, το οικονοµικό 

αποτέλεσµα που εξάγεται θετικό είτε αρνητικό έχει την έννοια της 

αποτελεσµατικότητας του κυκλώµατος αυτού. 

Επίσης αυτό που θα πρέπει να επισηµάνουµε και θα βοηθήσει και την 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση µας είναι τα ακόλουθα: Tα έσοδα χωρίζονται σε 

Τακτικά και Έκτακτα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δεν υπάρχει η έννοια της 

Πώλησης προϊόντων καθώς η έννοια αυτή συναντάται σε µεταποιητικές επιχειρήσεις, 

κάτι ξένο µε τους ∆ήµους, επίσης και η πώληση εµπορευµάτων αν και συναντάται 
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αφορά κυρίως κάτι έκτος δραστηριότητας π.χ. πώληση ενός παγίου κ.α.. Τα Τακτικά 

λοιπόν έσοδα ενός δήµου προέρχονται από έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιµα - 

προσαυξήσεις, από τέλη και δικαιώµατα, (παροχή υπηρεσιών από την δραστηριότητα 

της καθαριότητας, αποχέτευσης και ύδρευσης), έσοδα από επιχορηγήσεις. Τα 

έκτακτα έσοδα είναι αυτά που προέρχονται είτε από την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα ενός δήµου αλλά είναι δύσκολο να προβλεφθούν είτε από άλλα 

εξωγενή και έκτακτα απρόσµενα γεγονότα όπως, από δωρεές, κληροδοτήµατα και 

κληρονοµιές καθώς και κάθε άλλη πηγή ξένη προς τον δήµο.    
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

4.1  Εισαγωγή 
 

Ο Καλλικρατικός ∆ήµος Πολυγύρου ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

και προέκυψε από την συνένωση των Καποδιστριακών ∆ήµων Πολυγύρου, 

Ορµύλιας, Ανθεµούντα και Ζερβοχωρίων. Τα δηµογραφικά του χαρακτηριστικά είναι 

τα εξής: Έχει έκταση 951.97km2 , πληθυσµό σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή 

του 2011 22.020χιλ. κάτοικους και έδρα του είναι ο Πολύγυρος. 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε την πορεία του 

Καποδιστριακού ∆ήµου Πολυγύρου κατά την οκταετία 2003-2010 και την µετάβαση 

του στον ενιαίο Καλλικρατικό ∆ήµο µε την συνένωση του µε τους άλλους τρεις 

∆ήµους που αναφέραµε στην αρχή της εισαγωγής µας, προκειµένου λοιπόν να 

επιτύχουµε τον στόχο µας θα χρησιµοποιήσουµε τις διάφορες µεθόδους 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης. 

 Ποιο συγκεκριµένα θα ξεκινήσουµε την ανάλυση µας ερµηνεύοντας τις τάσεις 

των διαφόρων µεγεθών που συνθέτουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του 

καποδιστριακού αρχικά ∆ήµου Πολυγύρου, χρησιµοποιώντας τους ειδικά 

διαµορφωµένους πίνακες που θα παραθέσουµε, κάθετης και οριζόντιας ανάλυσης σε 

σύγκριση πάντα µε τους άλλους δύο καποδιστριακούς δήµους αυτόν της Ορµύλιας 

και του Ανθεµούντα, (ο δήµος Ζερβοχωρίων λόγω του µεγέθους του δεν ήταν 

υποχρεωµένος στην τήρηση του διπλογραφικού γι’ αυτό δεν υπάρχουν ισολογισµοί 

παρά µόνο απολογιστικά στοιχεία που δεν θα χρησιµοποιήσουµε), επίσης η ανάλυση 

µας θα είναι διαχρονική και συγκριτική µε σκοπό να βγάλουµε τα πρώτα 

συµπεράσµατα σχετικά µε την απόδοση του κάθε δήµου. Τέλος θα ακολουθήσει η 

ερµηνεία των τάσεων των µεγεθών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε την 

χρήση των αριθµοδεικτών.       
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4.2 ∆ιαχρονική Σύγκριση Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους 
 

Κατά την ανάλυση Ισολογισµού κοινού µεγέθους επικεντρωνόµαστε συνήθως στις 

ποσοστιαίες µεταβολές των Παγίων και Κυκλοφορούντων Περιουσιακών στοιχείων 

από την µεριά του Ενεργητικού και στην ποσοστιαία µεταβολή Ιδίων και Ξένων 

Κεφαλαίων, (Μακροπρόθεσµων ή Βραχυπρόθεσµων), από την µεριά του Παθητικού. 

Στην κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης επειδή η κατασκευή των πινάκων κάθετης 

και οριζόντιας ανάλυσης γίνεται ως ποσοστό των πωλήσεων επικεντρωνόµαστε στις 

σηµαντικότερες µεταβολές. 

 

∆ήµος Πολυγύρου 

Ενεργητικό  

Εξετάζοντας τον πίνακα 1.1 κοινού µεγέθους των στοιχείων του ισολογισµού του 

δήµου Πολυγύρου για τα έτη 2003-2010 παρατηρούµε ότι τα πάγια κινούνται σε 

ποσοστό κοντά στο 94% ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό µαζί µε τους µεταβατικούς 

λογαριασµούς καλύπτουν το άλλο 6%   

 ∆ιαχρονικά οι πληροφορίες που µπορούµε να αντλήσουµε από τον παραπάνω 

πίνακα είναι ότι ξεκινώντας από το 2003 παρατηρείται µία µείωση της τάξης του 3% 

στα πάγια κατά τα έτη 2006 και 2007 η οποία οφείλεται στις αυξηµένες αποσβέσεις 

και στην µη πραγµατοποίηση επενδύσεων, η µείωση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου 

από το κυκλοφορούν ενεργητικό όπου παρατηρείται µία αύξηση των απαιτήσεων, 

ειδικά κατά το έτος 2006, καθώς και των διαθεσίµων. Από το έτος 2007 και µετά 

παρατηρείται µία ποσοστιαία αύξηση των παγίων γύρω στο 1,5% οι οποία οφείλεται  

σε πραγµατοποίηση επενδύσεων ενώ ταυτόχρονα από το 2007 προς το 2010 

παρατηρείται µία σταδιακή ισόποση µείωση των διαθεσίµων. 

Παθητικό  

Από την µεριά του παθητικού σε αυτό που αξίζει να επικεντρωθούµε είναι η 

σταδιακή µείωση από το 2003 προς το 2010 των ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστιαίες 

µονάδες γύρω στο 7% περίπου η οποία απορροφήθηκε εξολοκλήρου από ξένη 

συµµετοχή και συγκεκριµένα µε αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 
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Α/Α Περιγραφή 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 93.51 92.15 93.55 92.18 92.30 93.40 95.14 94.95

2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.63 6.61 5.73 7.19 6.82 6.01 4.65 4.91

3 Απαιτήσεις 4.21 5.20 4.10 4.63 5.61 4.34 2.84 3.41

4 ∆ιαθέσιµα 1.42 1.42 1.63 2.56 1.21 1.68 1.81 1.51

5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0.86 1.24 0.72 0.64 0.88 0.59 0.21 0.14

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 88.29 91.02 91.77 92.87 92.80 93.64 95.17 94.56

8 Ιδια Κεφάλαια 88.29 91.02 91.77 92.87 92.80 93.64 95.17 94.56

9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0.40 0.34 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.86 4.07 4.44 4.74 4.96 5.25 4.40 4.82

11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.20 4.35 3.48 2.21 2.07 0.94 0.42 0.62

12 Σύνολο υποχρεώσεων 11.06 8.42 7.92 6.95 7.03 6.19 4.83 5.44

13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0.25 0.22 0.30 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00

14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Περιγραφή

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006  31/12/2004 31/12/2003

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 47.70 40.13 47.97 60.57 46.33 53.95 58.74 60.18

16 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 10.70 12.08 7.57 6.57 29.14 21.22 18.48 14.58

17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 41.60 47.80 44.46 32.85 24.53 24.83 22.77 25.24

18 Συνολικός κύκλος εργασιών 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 85.42 74.50 92.24 101.97 80.10 84.26 89.53 92.10

20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 14.58 25.50 7.76 -1.97 19.90 15.74 10.47 7.90

21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.23 1.95 2.41 1.93 3.56 3.10 2.64 5.00

22 Κέρδη / (ζηµιές) -16.77 -2.82 -17.94 -2.47 3.19 -2.62 -2.40 -10.36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Πίνακας 1.1   Κοινού Μεγέθους
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4.3 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως   
 

Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως απεικονίζει από την άλλη µία πάρα πολύ  

ενδιαφέρουσα εξέλιξη η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αναλυτικότερα από το 

2003 στο 2010 η κρατική επιχορήγηση αυξήθηκε σχεδόν στο διπλάσιο ειδικότερα 

κατά το έτος 2009, (από 25,2% το 2003 σε 47,80% το 2009 και 41,60% το 2010), η 

εντυπωσιακή όµως αυτή αύξηση συνοδεύτηκε από µία εξίσου εντυπωσιακή µείωση 

του ίδιου µεγέθους στην κατηγορία των ιδίων εσόδων, αυτών δηλαδή που 

προκύπτουν από την καθηµερινότητα του δήµου,( επιβολή τελών ύδρευσης 

αποχέτευσης κ.α.), στην ουσία µας δείχνει µε τον ποιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο ο δήµος 

χαλάρωσε και επαναπαύτηκε στην εύκολη και άνετη ρευστότητα της κρατικής 

επιχορήγησης. 

 Το αξιοσηµείωτο της παραπάνω αναφερόµενης κατάστασης έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση µε το γεγονός ότι ενώ το συνολικό κόστος της πραγµατοποίησης της 

δραστηριότητας του δήµου µειώθηκε αισθητά αγγίζοντας το 10%, το οποίο είχε σαν 

αποτέλεσµα την βελτίωση των µικτών αποτελεσµάτων κατά το ίδιο ποσοστό, παρόλα 

αυτά η συνολική εικόνα του καθαρού αποτελέσµατος αυξήθηκε αρνητικά γύρο στο 

7% από -10,36% το 2003 σε -16,77% το 2010. Με άλλα λόγια αυτό σηµαίνει ότι ο 

δήµος ενώ κατάφερε να συγκρατήσει ως ένα βαθµό το κόστος των προσφεροµένων 

προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πολίτες, δεν µπορούµε να πούµε και το ίδιο για 

το κόστος διοικητικής λειτουργίας και δηµοσίων σχέσεων.     

 Ένα πρώτο συµπέρασµα από την απλή κατάσταση κοινού µεγέθους χωρίς να 

έχουµε εµβαθύνει περισσότερο είναι ότι ο δήµος Πολυγύρου υπνωτίστηκε 

κυριολεκτικά στην «Νιρβάνα» των κρατικών επιχορηγήσεων έχασε κλασική ευκαιρία 

αντί αυτές  να αποτελέσουν έναρξη ανάπτυξης και δηµιουργικών ευκαιριών για την 

τοπική κοινωνία να γίνουν τροχοπέδη και µη αναστρέψιµη κατάσταση για το µέλλον.        

 Εδώ λοιπόν σε αυτό το σηµείο έγκειται το µεγάλο λάθος της κεντρικής 

κυβέρνησης για τον τρόπο παρέµβασης και δηµιουργίας εξαρτηµένων σε αυτήν 

δήµων και εδώ επίσης έγκειται και η µεγαλύτερη κριτική που δέχονται σήµερα οι 

δήµοι. 
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4.4 ∆ιαχρονική Σύγκριση Καταστάσεων Ποσοστών Τάσης ∆ήµου 
Πολυγύρου 

  

Η διαχρονική σύγκριση καταστάσεων ποσοστού τάσης των µεγεθών των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έρχεται να συµπληρώσει την διαχρονική ανάλυση 

των καταστάσεων κοινού µεγέθους. 

 Όπως και στις καταστάσεις κοινού µεγέθους έτσι και στις καταστάσεις 

ποσοστών τάσης, βλέπε πίνακα 1.2, παρατηρούµαι µία διαχρονική µείωση των 

παγίων από το 2003 -2007 της τάξης 3,7% η οποία απορροφήθηκε εξολοκλήρου από 

το κυκλοφορούν ενεργητικό είτε µε αύξηση των απαιτήσεων είτε µε αύξηση των 

διαθεσίµων. 

 Η µεγάλη αύξηση της τάσης των µεταβατικών λογαριασµών οφείλεται 

καθαρά σε λογιστικές τακτοποιήσεις εσόδων δηµοτικών τελών τα οποία 

εισπράττονται µέσα από τους λογαριασµούς ηλεκτρικού  ρεύµατος που πληρώνουν οι 

πολίτες και αποδίδονται από την ∆ΕΗ, πάντα η εκκαθάριση του τελευταίου τριµήνου 

γίνεται στην επόµενη χρήση, διαφορετικά θα βρίσκονταν στα αποτελέσµατα χρήσης 

στα έσοδα φόρων τελών κ.τ.λ.π. . 

Επίσης συνεχίζοντας την ανάλυση του πίνακα 1.2 από την µεριά του 

παθητικού φαίνεται ξεκάθαρα η µείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 14,13% σε σχέση 

µε το 2003 αντίστοιχα µείωση 33% στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγο τις 

αποπληρωµής των δανείων και της µη σύναψη άλλων, οι παραπάνω µειώσεις βέβαια 

απορροφήθηκαν από την εντυπωσιακή αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

µε χρηµατοδότηση των οποίων ο δήµος άσκησε την επενδυτική του δραστηριότητα. 

Στον πίνακα 1.2 και στις στήλες των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως αποτυπώνεται η εντυπωσιακή αύξηση των 

κρατικών χρηµατοδοτήσεων από το 2003-2010 η οποία αγγίζει το 170%, την ανοδική 

µεν αλλά η όχι αναµενόµενη και µάλλον νωθρή αύξηση των εσόδων από τις λοιπές 

δραστηριότητες του δήµου, την γενικά συγκρατηµένη αύξηση ποσοστού 52% του 

κόστους των αγαθών και υπηρεσιών, στοιχεία τα οποία  ερµηνεύουν την ανοδική 

ποσοστιαία τάση των µικτών αποτελεσµάτων, όµως η µεγάλη τελική αρνητική τάση 

ποσοστού -166% των καθαρών αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων του δήµου 

υποδηλώνει ότι δεν υπήρξε η αναµενόµενη συγκράτηση και των λοιπών διοικητικών 

εξόδων καθώς και αυτών των δηµοσίων σχέσεων. 
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       Πίνακας 1.2

Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 92.41 94.50 95.29 95.17 97.03 98.07 98.65 100.00 100.00 102.26 103.11 102.99 105.00 106.12 106.75 108.21
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 107.62 131.09 112.79 143.43 138.58 122.09 93.21 100.00 100.00 121.80 104.80 133.27 128.76 113.44 86.61 92.92
3 Απαιτήσεις 116.06 148.57 116.51 133.29 164.29 126.94 82.24 100.00 100.00 128.01 100.39 114.85 141.56 109.37 70.86 86.16
4 ∆ιαθέσιµα 88.56 91.57 104.39 166.34 80.45 111.12 118.00 100.00 100.00 103.40 117.87 187.82 90.85 125.47 133.24 112.92
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 593.86 890.60 516.15 463.31 648.55 432.86 156.04 100.00 100.00 149.97 86.91 78.02 109.21 72.89 26.28 16.84
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 93.83 97.37 96.71 98.04 99.81 99.70 98.46 100.00 100.00 103.77 103.07 104.48 106.37 106.25 104.93 106.57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 87.62 93.73 93.86 96.29 97.96 98.73 99.10 100.00 100.00 106.97 107.13 109.90 111.80 112.68 113.11 114.13
8 Ιδια Κεφάλαια 87.62 93.73 93.86 96.29 97.96 98.73 99.10 100.00 100.00 106.97 107.13 109.90 111.80 112.68 113.11 114.13
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 100.00 88.41 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 75.19 82.29 89.14 96.36 102.65 108.63 90.00 100.00 100.00 109.45 118.56 128.16 136.53 144.48 119.71 133.00
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1,083.06 678.94 539.31 347.27 331.49 150.80 66.39 100.00 100.00 62.69 49.79 32.06 30.61 13.92 6.13 9.23
12 Σύνολο υποχρεώσεων 190.73 150.69 140.75 125.13 128.89 113.46 87.30 100.00 100.00 79.01 73.79 65.60 67.57 59.49 45.77 52.43
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 138.68 128.47 170.12 105.05 101.77 100.00 0.00 0.00 100.00 92.64 122.67 75.75 73.39 72.11 0.00 0.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 93.83 97.37 96.71 98.04 99.81 99.70 98.46 100.00 100.00 103.77 103.07 104.48 106.37 106.25 104.93 106.57
Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 130.29 132.95 129.00 117.32 114.56 123.15 117.91 100.00 100.00 102.03 99.01 90.05 87.92 94.51 90.49 76.75

16 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 120.63 165.21 84.02 52.57 297.45 199.98 153.14 100.00 100.00 136.96 69.65 43.58 246.57 165.78 126.95 82.90
17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 270.93 377.59 285.07 151.74 144.62 135.16 109.00 100.00  139.37 105.22 56.01 53.38 49.89 40.23 36.91
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 164.38 199.40 161.83 116.57 148.81 137.38 120.80 100.00 100.00 121.30 98.45 70.91 90.52 83.57 73.49 60.83
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 152.47 161.31 162.08 129.07 129.42 125.69 117.43 100.00 100.00 105.80 106.30 84.65 84.88 82.43 77.02 65.59
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 303.20 643.25 158.97 -29.12 374.72 273.63 159.98 100.00 100.00 212.16 52.43 -9.60 123.59 90.25 52.76 32.98
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 73.38 77.64 78.20 45.09 105.91 85.33 63.87 100.00 100.00 105.80 106.56 61.44 144.32 116.28 87.03 136.27
22 Κέρδη / (ζηµιές) 266.06 54.21 280.18 27.74 -45.80 34.76 27.95 100.00 100.00 20.37 105.31 10.43 -17.21 13.06 10.51 37.59

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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4.5 ∆ιαχρονική Σύγκριση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Οριζόντιας Ανάλυσης ∆ήµου Πολυγύρου 

 

Η διαχρονική ανάλυση µε την οριζόντια ανάλυση µας επιτρέπει να έχουµε µια ποιο 

ολοκληρωµένη ανάλυση των τάσεων καθώς όχι µόνο µας δείχνει την µέση τιµή των 

ετών κάθε χρηµατοοικονοµικού µεγέθους που εξετάζουµε αλλά και την µέση ετήσια 

µεταβολή του. Επίσης πολύ σηµαντικό είναι ότι έχουµε αποτυπωµένη την µεταβολή 

αυτή  και από έτος σε έτος, αυτό µας βοηθάει στην ανάλυση µας κατά την οποία 

προσπαθούµε να εντοπίσουµε τα αίτια αλλά και την ακριβή χρονική στιγµή που 

συντελούνται οι µεταβολές.     

 Η ετήσια µεταβολή των παγίων όπως µας δείχνει ο πίνακας 1.3 κατά την 

οκταετία 2003-2010 ήταν -0,98% η οποία απορροφήθηκε εξολοκλήρου από την 

αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού µε ετήσια µεταβολή 0,92%, από την 

σύνθεση του οποίου διαπιστώνουµε ότι η θετική αυτή µεταβολή οφείλεται κυρίων 

στις απαιτήσεις η οποίες αυξήθηκαν µε ετήσια µεταβολή 1,88% σε αντιδιαστολή µε 

τα διαθέσιµα τα οποία µειώθηκαν µε µέση ετήσια µεταβολή -1,51%.  

  Σε συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης σε σχέση µε το κυκλοφορούν 

ενεργητικό αξίζει να αναφέρουµε ότι παρόλο του ότι δεν έχουµε ακόµη εµβαθύνει µε 

ανάλυση αριθµοδεικτών κάθε πίνακας τάσης είτε κάθετης είτε οριζόντιας ανάλυσης 

µας δίνει το έναυσµα για παραπάνω σχόλια, έτσι λοιπόν χρήζουν προσοχής οι διετίες 

2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010 στις οποίες φαίνεται καθαρά η ανατροπή που 

συντελέστηκε στις απαιτήσεις και τα διαθέσιµα συστατικά στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, αναλυτικότερα βλέπουµε την θεαµατική αύξηση των 

διαθεσίµων σε 59,34% την διετία 2007-2008 και την µεγάλη πτώση την διετία 2008-

2009 σε 14,40% και την ακόµη πιο θεαµατική τη διετία 2008-2009 µε3,40%, ενώ 

αντίθετα οι απαιτήσεις κινούνταν τις ίδιες διετίες σε αρνητικά ή χαµηλά επίπεδα, 

(14,40% τη διετία 2007-2008, -21,58% τη διετία 2008-2009),   κατάφεραν να 

εκτιναχτούν σε 28,1% την διετία 2009-2010, χαρακτηριστικό της καθίζησης των 

δήµων περιµένοντας τον Καλλικράτη.      
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Πίνακας 1.3 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Α/Α Περιγραφή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  
Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή 

Α υ ξ ο µ ε ι ώ  σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005 2003-2004
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 40,908,433 -0.98 887,222.00 2.26 333,370.00 0.83 -49,618.00 -0.12 789,363.00 1.95 439,997.00 1.07 246,982.00 0.59 573,916.00 1.37
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 2,603,816 0.92 515,185.00 21.80 -401,682.00 -13.96 672,509.00 27.16 -106,472.00 -3.38 -362,051.00 -11.90 -633,985.00 -23.65 149,104.00 7.29
3 Απαιτήσεις 1,879,677 1.88 494,894.00 28.01 -487,968.00 -21.58 255,426.00 14.40 471,769.00 23.25 -568,522.00 -22.73 -680,304.00 -35.21 270,279.00 21.59
4 ∆ιαθέσιµα 724,139 -1.51 20,291.00 3.40 86,286.00 14.00 417,083.00 59.34 -578,241.00 -51.63 206,471.00 38.12 46,319.00 6.19 -121,175.00 -15.25
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 286,956 24.94 179,200.00 49.97 -226,133.00 -42.05 -31,906.00 -10.24 111,863.00 39.98 -130,251.00 -33.26 -167,173.00 -63.95 -33,843.00 -35.91
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43,799,205 -0.79 1,581,607.00 3.77 -294,445.00 -0.68 590,985.00 1.37 794,754.00 1.81 -52,305.00 -0.12 -554,176.00 -1.24 689,177.00 1.57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 40,536,239 -1.64 2,582,578.00 6.97 56,812.00 0.14 1,026,177.00 2.59 705,701.00 1.73 324,194.00 0.78 157,620.00 0.38 380,154.00 0.91
8 Ιδια Κεφάλαια 40,536,239 -1.64 2,582,578.00 6.97 56,812.00 0.14 1,026,177.00 2.59 705,701.00 1.73 324,194.00 0.78 157,620.00 0.38 380,154.00 0.91
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 39,894 200.11 -19,248.00 -11.59 -140,733.00 -95.82 -6,146.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2,003,665 -3.50 152,981.00 9.45 147,549.00 8.33 155,458.00 8.10 135,531.00 6.53 128,749.00 5.82 -401,154.00 -17.15 215,284.00 11.11
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1,149,438 34.69 -1,127,024.00 -37.31 -389,402.00 -20.57 -535,557.00 -35.61 -44,010.00 -4.54 -503,915.00 -54.51 -235,416.00 -55.98 93,739.00 50.63
12 Σύνολο υποχρεώσεων 3,153,102 8.41 -974,043.00 -20.99 -241,853.00 -6.60 -380,099.00 -11.10 91,521.00 3.01 -375,166.00 -11.97 -636,570.00 -23.06 309,023.00 14.55
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 69,970 5.60 -7,680.00 -7.36 31,329.00 32.42 -48,947.00 -38.25 -2,468.00 -3.12 -1,333.00 -1.74 -75,226.00 -100.00 0.00 0.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 43,799,205 -0.79 1,581,607.00 3.77 -294,445.00 -0.68 590,985.00 1.37 794,754.00 1.81 -52,305.00 -0.12 -554,176.00 -1.24 689,177.00 1.57

Περιγραφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή 

(%)
Α υ ξ ο µ ε ι ώ  σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005 2003-2004
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2,405,890 3.36 52,857.00 2.03 -78,683 -2.97 -232,826 -9.05 -55,165 -2.36 171,295 7.50 -104,471 -4.25 -357,126 -15.19

16 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 708,262 2.37 215,349.00 36.96 -392,224 -49.15 -151,915 -37.43 1,182,876 465.85 -470,792 -32.77 -226,247 -23.42 -256,709 -34.70
17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 1,645,583 13.27 891,986.00 39.37 -773,766 -24.50 -1,115,067 -46.77 -59,528 -4.69 -79,127 -6.54 -218,782 -19.35 -75,269 -8.26
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 4,759,735 6.41 1,160,192.00 21.30 -1,244,673 -18.84 -1,499,808 -27.97 1,068,183 27.65 -378,624 -7.68 -549,500 -12.07 -689,104 -17.22
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 4,110,079 5.41 269,669.00 5.80 23,553 0.48 -1,007,255 -20.36 10,615 0.27 -113,885 -2.88 -251,879 -6.57 -532,031 -14.85
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 649,656 14.87 890,523.00 112.16 -1,268,226 -75.29 -492,553 -118.32 1,057,568 -1,386.79 -264,739 -26.98 -297,621 -41.53 -157,073 -37.49
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 130,266 -3.79 7,042.00 5.80 934 0.73 -54,822 -42.34 100,697 134.88 -34,071 -19.43 -35,539 -25.15 59,826 56.58
22 Κέρδη / (ζηµιές) -319,780 13.01 727,355.00 -79.63 -775,858 416.86 866,723 -90.10 252,493 -265.07 -276,573 -175.89 23,361 -19.58 -247,366 257.74
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 Στο παθητικό σύµφωνα πάντα µε τον πίνακα 1.3 η ετήσια µείωση των ιδίων 

κεφαλαίων ήταν -1,64%, η ετήσια µεταβολή των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 

κινήθηκε επίσης αρνητικά µε µέση ετήσια µεταβολή -3,5% η οποία όπως αναλύσαµε 

και παραπάνω οφείλεται στην µη σύναψη δανείων και στην αποπληρωµή των ήδη 

συναφθέντων. Αντίθετα η µέση ετήσια µέση µεταβολή των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων ήταν θετική πολύ µεγάλη µε ποσοστό 34,69% η οποία όπως φαίνεται 

όχι µόνο αντιστάθµισε την παραπάνω µείωση τόσο των ιδίων κεφαλαίων και των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, αλλά αποτέλεσε και το εργαλείο, λανθασµένα ή όχι 

θα το δούµε στην χρηµατοοικονοµική µας ανάλυση µε την χρήση των αριθµοδεικτών, 

χρηµατοδότησης της δραστηριότητας του δήµου.     

 Μία χρήσιµη ακόµη επισήµανση λόγο µεγέθους είναι ότι ο λόγος που οι 

προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα παρουσιάζουν µέση ετήσια µεταβολή 200,11% 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο δήµος Πολυγύρου κατά την σύνταξη των 

χρηµατοοικονοµικών του καταστάσεων στα παρελθόντα οικονοµικά έτη δεν 

σχηµάτιζε προβλέψεις, (κυρίως για έξοδο προσωπικού από την υπηρεσία), τις οποίες 

ξεκίνησε µετά από παρατήρηση Ορκωτών Λογιστών άρχισε να διενεργεί από το οικ. 

έτος 2008 και µετά.   

 Η µέση ετήσια µεταβολή των µεγεθών της κατάστασης αποτελεσµάτων 

χρήσεως έρχεται να επιβεβαιώσει τους αρχικού µας ισχυρισµούς, αναλυτικότερα η 

µέση ετήσια τιµή των εσόδων της δραστηριότητας του δήµου κινήθηκε σε ποσοστό  

3,36% και 2,37% αντίστοιχα ενώ η κρατική επιχορήγηση στα έσοδα σε ποσοστό 

13,27%. Το κόστος των υπηρεσιών από την άλλη κινήθηκε σε σχετικά χαµηλά 

επίπεδα µε ετήσια µεταβολή 5,41% βοηθώντας την καλή απόδοση των µικτών 

αποτελεσµάτων της δραστηριότητας του δήµου η οποία κυµάνθηκε µε µέση ετήσια 

µεταβολή 14,87%. Το καθαρό αποτέλεσµα παρόλο που κινήθηκε µε θετική ετήσια 

µεταβολή 13,01% ήταν αρνητικό σε όλη την οκταετία 2003-2008 και παρόλο που θα 

περίµενε κανείς κάτι θετικό µετά και την προσπάθεια συγκράτησης του κόστους των 

αγαθών που περιγράψαµε παραπάνω, αυτό δεν ήταν εφικτό από την στιγµή που ο 

δήµος επέλεξε να χρηµατοδοτήσει την δραστηριότητα του µε βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις καθώς επίσης και από το γεγονός ότι δεν κατάφερε να συγκρατήσει 

εξίσου επιτυχηµένα και το διοικητικό κόστος καθώς και αυτό των δηµοσίων 

σχέσεων.       
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4.6 ∆ιαχρονική Ανάλυση Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους ∆ήµου 
Ορµύλιας Ενεργητικό - Παθητικό - Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

 

Τα συµπεράσµατα που βγάζουµε από τον πίνακα 2.1 του δήµου Ορµύλιας είναι ότι τα 

πάγια αντιπροσωπεύουν σταθερά το 99% του συνόλου του ενεργητικού και 

αντίστοιχα αυτό το ποσοστό αποτυπώνεται και στο παθητικό καθώς τόσο ποσοστό 

αντιπροσωπεύει και το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων. Οι ελάχιστες αυξοµειώσεις που 

υπάρχουν στο ενεργητικό αφορούν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού το 

οποίο αντιπροσωπεύει µικρό ποσοστό της τάξεως του 0,7%. Το ίδιο συµβαίνει και 

από την µεριά του παθητικού µε το σύνολο των υποχρεώσεων να καλύπτουν το 

0,58%, εδώ ίσως το σχόλιο που πρέπει να παραθέσουµε είναι η σχετική αύξηση 

αυτού του ποσοστού έγινε την χρονιά πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη καθώς το 

2003 αντιπροσώπευε µόλις το 0,18 του παθητικού η εν λόγο αυτή αύξηση οφείλεται 

αποκλειστικά  στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

  Γενικά βλέποντας την εικόνα του ισολογισµού κοινού µεγέθους του πίνακα 2.1 

βγαίνει αµέσως το συµπέρασµα ότι ο ισολογισµός αυτός απεικονίζει έναν δήµο 

εντάσεως παγίων, αλλά ταυτόχρονα προκύπτει και ένα βασικό ερώτηµα για το κατά 

πόσο έχει γίνει ορθή αποτίµηση του συνόλου των παγίων µε διαδικασία που 

προβλέπονταν κατά την εφαρµογή του διπλογραφικού µε το Π.∆. 315/99 αλλά και 

κατά την µετάβαση από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη, δηλαδή µε καταγραφή 

και αποτίµηση της αξίας µε την χρήση φύλλων εκκαθάρισης και προσδιορισµού 

αντικειµενικής αξίας ή ακόµη και µε εκτίµησης του σώµατος ορκωτών εκτιµητών, ή 

µε µια απλή εκτίµηση των αιρετών τοπικών αρχόντων, σε κάθε περίπτωση πάντως 

επειδή το σύνολο των παγίων ως αξία αλλά και ως ποσοστό είναι τεράστιο θα πρέπει 

να απασχολήσει σίγουρα τον ενιαίο πλέον δήµο Πολυγύρου.    

 Οι πληροφορίες που αντλούνται από την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

είναι ότι ο δήµος διαχρονικά διατηρούσε µία καλή σχέση µεταξύ των εσόδων της 

δραστηριότητας του και αυτών της κρατικής επιχορήγησης δείγµα καλό για την 

λειτουργία του δήµου αλλά αυτό που πραγµατικά επηρέαζε αρνητικά είναι η εκτίναξη 

του κόστους των αγαθών και υπηρεσιών που πρόσφερε στους πολίτες στο διπλάσιο 

από 36,47% το 2003 σε 78,12% το 2010, µε επακόλουθο της µεγάλης πτώσης των 

µικτών αποτελεσµάτων, ενώ δείγµα του κατά πόσο  κατάφερνε να συγκρατήσει τα    
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Α/Α Περιγραφή 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 99.48 99.27 99.44 99.55 99.37 99.27 99.31 99.48

2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 0.47 0.69 0.52 0.42 0.56 0.69 0.67 0.51

3 Απαιτήσεις 0.33 0.39 0.34 0.31 0.30 0.31 0.25 0.28

4 ∆ιαθέσιµα 0.13 0.30 0.18 0.11 0.26 0.38 0.43 0.23

5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0.05 0.04 0.04 0.04 0.07 0.04 0.02 0.01

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Κεφάλαιο 99.39 99.64 99.60 99.62 99.50 99.71 99.65 99.82

8 Ιδια Κεφάλαια 99.39 99.64 99.60 99.62 99.50 99.71 99.65 99.82

9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0.19 0.20 0.23 0.28 0.26 0.22 0.23 0.15

11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0.39 0.14 0.15 0.08 0.22 0.05 0.13 0.03

12 Σύνολο υποχρεώσεων 0.58 0.34 0.38 0.36 0.48 0.27 0.35 0.18

13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00

14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Περιγραφή

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 56.85 48.83 50.04 50.28 47.47 54.99 52.46 45.20

16 Έσοδα Φόρων - Εισφορών - Επιχορηγήσεων - Προστίµων 3.46 2.46 5.53 6.10 8.50 11.43 9.51 2.73

17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προυπολογισµό 39.70 48.71 44.43 43.63 44.03 33.58 38.03 52.07

18 Συνολικός κύκλος εργασιών 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 78.12 68.78 67.68 68.90 73.39 48.54 47.29 36.47

20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 21.88 31.22 32.32 31.10 26.61 51.46 52.71 63.53

21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.35 1.24 1.30 1.62 1.34 1.55 1.21 1.32

22 Κέρδη / (ζηµιές) -20.76 8.01 2.02 -1.18 -30.21 6.00 -9.65 13.38

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Πίνακας 2.1      Κοινού Μεγέθους
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έξοδα διοίκησης και δηµοσίων σχέσεων είναι το άλλοτε θετικό ή αρνητικό καθαρό 

 αποτέλεσµα. Το µεγάλο κόστος αγαθών και υπηρεσιών είναι κάτι που θα περίµενε 

κανείς και θα θεωρούσε και αναµενόµενο σε έναν δήµο εντάσεως παγίων και µε 

χρηµατοδότηση του συνόλου τους µε ίδια κεφάλαια όπως αυτού του δήµου 

Ορµύλιας, αυτό όµως που προκαλεί εντύπωση και χρήζει έρευνας και ερµηνείας είναι 

πως κατάφερνε να το συγκρατήσει σε χαµηλά επίπεδα στην αρχή της οκταετίας, 

36,47% το 2003, που εξετάζουµε και να το εκτινάξει στα ύψη, 78,12% το 2010, χωρίς 

να υπάρχει κάποιος εµφανής τουλάχιστον από τα δεδοµένα που παραθέτουµε λόγος. 

 

4.7 ∆ιαχρονική Σύγκριση Καταστάσεων Ποσοστών Τάσης και 
Οριζόντιας Ανάλυσης ∆ήµου Ορµύλιας 

 

Αναλύοντας τον πίνακα 2.2 ποσοστών τάσης και µελετώντας και τον πίνακα 2.3 

µεταβλητών και αυξοµειώσεων οριζόντιας ανάλυσης, (οι πίνακες ακολουθούν στις 

επόµενες σελίδες),  επαληθεύονται τα συµπεράσµατα µας όσο αφορά το ποσοστό των 

παγίων στο σύνολο του ενεργητικού καθώς και την µικρή µεταβολή τους καθόλη την 

διάρκεια της οκταετίας καθώς η µέση ετήσια µεταβολή τους ήταν 0,06%, παρόµοια 

εικόνα και από την µεριά του παθητικού όπου η µέση ετήσια µεταβολή των ιδίων 

κεφαλαίων ήταν 0,01% και µόνη αξιόλογη αναφορά αυτή των αυξοµειώσεων των 

υποχρεώσεων τόσο των µακροπρόθεσµων όσο και των βραχυπρόθεσµων µε µέση 

ετήσια µεταβολή 3,32% και 36,78% αντίστοιχα. 

 Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 2.2 

και 2.3 µας δείχνει ο οποίος ενώ διατηρούσε καλή αναλογία µεταξύ των ιδίων και 

κρατικών εσόδων χωρίς να υπάρξει κάποιος ιδιαίτερος και εµφανής κατά την άποψη 

µας λόγος αύξανε το ετήσιο κόστος µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 12,11%, 

βέβαια πρέπει να τονίζουµε ότι λόγω δανεισµού τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

αυξάνονταν µε ετήσιο ρυθµό 2,25%, άρα δεν µας κάνει καθόλου εντύπωση η µάλλον 

αναµενόµενη αρνητική απόδοση των µικτών αποτελεσµάτων της δραστηριότητας του 

δήµου µε µέση ετήσια µεταβολή -10,79%, καθώς και των καθαρών τελικών µετά την 

αφαίρεση των εξόδων διοίκησης και των δηµοσίων σχέσεων.      
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Πίνακας 2.2

Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 100.51 100.60 100.77 100.70 100.37 100.27 100.17 100.00 100.00 100.08 100.26 100.19 99.85 99.76 99.66 99.49
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 92.14 135.83 102.43 82.78 110.49 136.29 132.66 100.00 100.00 147.42 111.16 89.84 119.91 147.92 143.97 108.53
3 Απαιτήσεις 120.15 140.20 122.56 112.24 107.80 111.28 88.76 100.00 100.00 116.68 102.00 93.41 89.72 92.61 73.87 83.23
4 ∆ιαθέσιµα 58.06 130.52 77.94 46.95 113.76 166.72 186.05 100.00 100.00 224.79 134.23 80.86 195.92 287.13 320.42 172.22
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 356.27 306.06 280.85 255.17 477.70 283.15 128.00 100.00 100.00 85.91 78.83 71.62 134.08 79.48 35.93 28.07
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100.51 100.81 100.81 100.63 100.47 100.48 100.34 100.00 100.00 100.30 100.30 100.12 99.96 99.97 99.83 99.49

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 100.07 100.62 100.59 100.43 100.15 100.37 100.17 100.00 100.00 100.55 100.51 100.36 100.08 100.30 100.09 99.93
8 Ιδια Κεφάλαια 100.07 100.62 100.59 100.43 100.15 100.37 100.17 100.00 100.00 100.55 100.51 100.36 100.08 100.30 100.09 99.93
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 129.88 137.41 154.22 187.92 179.71 150.44 155.02 100.00 100.00 105.80 118.74 144.69 138.37 115.83 119.36 76.99
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1,225.15 438.65 477.08 248.99 690.03 161.78 394.84 100.00 100.00 35.80 38.94 20.32 56.32 13.21 32.23 8.16
12 Σύνολο υποχρεώσεων 324.83 191.03 211.69 198.79 270.54 152.46 197.71 100.00 100.00 58.81 65.17 61.20 83.29 46.93 60.86 30.79
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 100.00 91.07 89.08 79.20 59.18 52.79 0.00 0.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100.51 100.81 100.81 100.63 100.47 100.48 100.34 100.00 100.00 100.30 100.30 100.12 99.96 99.97 99.83 99.49
Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 146.49 129.76 126.67 118.26 106.67 124.83 99.61 100.00 100.00 88.58 86.47 80.73 72.82 85.22 68.00 68.26

16 Έσοδα Φόρων - Εισφορών - Επιχορηγήσεων - Προστίµων 147.56 108.34 232.03 237.52 316.25 429.59 298.91 100.00 100.00 73.42 157.25 160.97 214.32 291.14 202.57 67.77
17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προυπολογισµό 88.80 112.37 97.63 89.08 85.89 66.18 62.69 100.00 100.00 126.54 109.95 100.31 96.72 74.52 70.59 112.61
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 116.48 120.12 114.43 106.32 101.57 102.61 85.82 100.00 100.00 103.12 98.24 91.28 87.20 88.09 73.68 85.85
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 249.52 226.55 212.36 200.87 204.41 136.56 111.28 100.00 100.00 90.79 85.11 80.51 81.92 54.73 44.60 40.08
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 40.11 59.02 58.21 52.05 42.54 83.12 71.21 100.00 100.00 147.15 145.13 129.76 106.05 207.22 177.54 249.31
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 119.49 112.54 113.17 130.95 103.30 120.88 78.81 100.00 100.00 94.18 94.71 109.59 86.45 101.16 65.95 83.69
22 Κέρδη / (ζηµιές) -180.76 71.92 17.28 -9.42 -229.35 45.99 -61.90 100.00 100.00 -39.79 -9.56 5.21 126.88 -25.44 34.24 -55.32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
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Πίνακας 2.3 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Α/Α Περιγραφή

Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή (%)

Α υ ξ ο µ ε ι ώ  σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005 2003-2004
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 175,040,798 0.06 148,348.00 0.08 304,036.00 0.17 -126,825.00 -0.07 -581,941.00 -0.33 -171,338.00 -0.10 -170,815.00 -0.10 -298,795.00 -0.17
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 995,426 -1.02 389,788.00 47.42 -298,021.00 -24.59 -175,265.00 -19.18 247,196.00 33.47 230,179.00 23.35 -32,431.00 -2.67 -291,339.00 -24.62
3 Απαιτήσεις 552,674 2.32 98,138.00 16.68 -86,361.00 -12.58 -50,547.00 -8.42 -21,704.00 -3.95 17,022.00 3.22 -110,248.00 -20.23 55,016.00 12.66
4 ∆ιαθέσιµα 442,752 -6.57 291,650.00 124.79 -211,660.00 -40.29 -124,718.00 -39.76 268,900.00 142.29 213,157.00 46.55 77,817.00 11.60 -346,355.00 -46.25
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 66,300 17.21 -12,175.00 -14.09 -6,113.00 -8.24 -6,229.00 -9.15 53,964.00 87.21 -47,177.00 -40.73 -37,624.00 -54.79 -6,791.00 -21.88
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 176,102,523 0.06 525,961.00 0.30 -98.00 0.00 -308,319.00 -0.17 -280,781.00 -0.16 11,664.00 0.01 -240,870.00 -0.14 -596,925.00 -0.34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 175,426,008 0.01 964,008.00 0.55 -64,265.00 -0.04 -263,252.00 -0.15 -497,758.00 -0.28 386,453.00 0.22 -359,623.00 -0.20 -289,197.00 -0.17
8 Ιδια Κεφάλαια 175,426,008 0.01 964,008.00 0.55 -64,265.00 -0.04 -263,252.00 -0.15 -497,758.00 -0.28 386,453.00 0.22 -359,623.00 -0.20 -289,197.00 -0.17
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 1,578 #DIV/0! -12,623.00 -100.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 386,588 3.32 19,503.00 5.80 43,519.00 12.23 87,242.00 21.85 -21,256.00 -4.37 -75,782.00 -16.29 11,863.00 3.05 -142,442.00 -35.49
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 261,833 36.78 -440,907.00 -64.20 21,544.00 8.76 -127,862.00 -47.81 247,242.00 177.13 -296,132.00 -76.55 130,651.00 144.06 -165,286.00 -74.67
12 Σύνολο υποχρεώσεων 648,421 15.87 -421,404.00 -41.19 65,063.00 10.81 -40,620.00 -6.09 225,986.00 36.09 -371,914.00 -43.65 142,514.00 29.68 -307,728.00 -49.42
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 26,516 11.23 -4,020.00 -8.93 -896.00 -2.19 -4,447.00 -11.09 -9,009.00 -25.27 -2,875.00 -10.79 -23,761.00 -100.00 0.00 0.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 176,102,523 0.06 525,961.00 0.30 -98.00 0.00 -308,319.00 -0.17 -280,781.00 -0.16 11,664.00 0.01 -240,870.00 -0.14 -596,925.00 -0.34

Περιγραφή

Α/Α
Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή (%) Α υ ξ ο µ ε ι ώ  σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005 2003-2004
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1,020,693 4.89 -143,423.00 -11.42 -26,491 -2.38 -72,097 -6.64 -99,419 -9.80 155,747 17.03 -216,290 -20.21 3,354 0.39
16 Έσοδα Φόρων - Εισφορών - Επιχορηγήσεων - Προστίµων 121,048 4.98 -20,305.00 -26.58 64,048 114.17 2,839 2.36 40,766 33.15 58,692 35.84 -67,669 -30.42 -102,995 -66.54
17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προυπολογισµό 867,547 -1.47 232,763.00 26.54 -145,521 -13.11 -84,483 -8.76 -31,504 -3.58 -194,748 -22.95 -34,442 -5.27 368,543 59.52
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 2,009,289 1.93 69,035.00 3.12 -107,964 -4.74 -153,741 -7.08 -90,157 -4.47 19,691 1.02 -318,401 -16.36 268,902 16.52
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 1,246,621 12.11 -158,900.00 -9.21 -98,177 -6.26 -79,445 -5.41 24,444 1.76 -469,390 -33.19 -174,881 -18.51 -78,048 -10.14
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 762,668 -10.79 227,935.00 47.15 -9,787 -1.38 -74,296 -10.59 -114,601 -18.27 489,081 95.40 -143,520 -14.33 346,950 40.43
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 27,497 2.25 -1,739.00 -5.82 158 0.56 4,448 15.71 -6,919 -21.12 4,399 17.02 -10,527 -34.80 5,303 26.89
22 Κέρδη / (ζηµιές) -78,103 641,216.00 -139.79 -138,660 -75.97 -67,749 -154.49 -558,105 2,335.66 698,709 -120.05 -273,773 -234.58 410,822 -261.56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
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4.8 ∆ιαχρονική Ανάλυση Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους ∆ήµου 
Ανθεµούντα Ενεργητικό - Παθητικό - Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

 

Τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από την ανάλυση του πίνακα 3.1 κοινού 

µεγέθους, (βλέπε παρακάτω), του δήµου Ανθεµούντα σχετικά µε το ενεργητικό είναι 

ότι το σύνολο των παγίων αντιπροσωπεύουν το 95% έως 97% του συνόλου του οι 

µειώσεις που εµφανίζονται κατά την διάρκεια της οκταετίας οφείλονται σε αυξηµένες 

αποσβέσεις, το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία η σύνθεση των οποίων παρουσιάζει µία ενδιαφέρουσα αυξοµείωση κατά το 

έτος 2008 και αυτό γιατί ενώ σαν σύνολο τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

παρουσιάζουν µία σχετική σταθερότητα µεταξύ 3,8% και 4,5% το προαναφερόµενο 

έτος άλλαζε η αναλογία σύνθεσης τους µεταξύ των απαιτήσεων και διαθεσίµων 

καταλαµβάνοντας το ίδιο ποσοστό αυτό βέβαια έχει εξήγηση η οποία είναι ο 

δανεισµός που προχώρησε ο δήµος.       

 Στο παθητικό από την άλλη τα ίδια κεφάλαια αντιπροσωπεύουν σταθερά 

ποσοστό 97% την πρώτη τριετία 2003-2006 και 93% την υπόλοιπη τετραετία 

εξαίρεση το 2009 µε 95%. 

 Η διαφορά της µείωσης  των ιδίων κεφαλαίων καλύπτεται µε αντίστοιχη 

αύξηση των υποχρεώσεων και δη των µακροπρόθεσµων µέσω δανεισµού από την µία 

και των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από την άλλη.  

 Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης δείχνει την σταδιακή ανατροπή της 

αναλογίας µεταξύ των ιδίων εσόδων και αυτών της κρατικής ενίσχυσης, 

αναλυτικότερα η σχέση αυτή στην αρχή της οκταετίας ήταν 58% µε 42% και στο 

τέλος της το έτος 2010 ήταν 46% µε 54% απόδειξη και δείγµα της χαλάρωσης του 

µηχανισµού εισπραξηµότητας τοπικών εσόδων. 

 Το πραγµατικά αξιοσηµείωτο όµως και στην περίπτωση του δήµου αυτού 

είναι το υπερβολικά µεγάλο κόστος υπηρεσιών το οποίο από 53,38% το 2003 

εκτινάχθηκε σε 106,35% το 2007 για να καταλήξει σε 78,74% το 2010. Όπως γίνεται 

αντιληπτό αυτή η µεγάλη αύξηση επηρέασε τόσο τα µικτά αποτελέσµατα καθώς και 

τα τελικά αποτελέσµατα από τα οποία καταλαβαίνουµε επίσης ότι δεν υπήρξε 

συγκράτηση ούτε των εξόδων διοίκησης και δηµοσίων σχέσεων.     
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Α/Α Περιγραφή 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 96.91 95.39 95.11 96.18 96.46 96.56 95.95

2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.86 3.93 4.65 3.58 2.97 3.29 3.81

3 Απαιτήσεις 2.11 2.90 2.46 2.30 2.46 2.33 2.23

4 ∆ιαθέσιµα 0.75 1.03 2.19 1.28 0.50 0.96 1.58

5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0.23 0.68 0.24 0.24 0.58 0.15 0.25

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Κεφάλαιο 93.15 95.64 93.03 93.18 97.02 97.35 97.44

8 Ιδια Κεφάλαια 93.15 95.64 93.03 93.18 97.02 97.35 97.44

9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.12 3.33 3.73 4.10 1.28 1.40 1.09

11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.22 0.79 3.00 2.50 1.47 1.07 #REF!

12 Σύνολο υποχρεώσεων 6.35 4.13 6.73 6.60 2.75 2.46 2.56

13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0.40 0.23 0.24 0.22 0.23 0.19 0.00

14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Α/Α Περιγραφή

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 39.99 38.01 43.47 42.19 46.22 50.50 48.24

16 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 6.19 3.42 3.70 3.75 1.93 6.49 9.77

17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 53.83 58.57 52.83 54.06 51.84 43.02 41.99

18 Συνολικός κύκλος εργασιών 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 78.74 70.01 79.25 106.35 81.34 79.69 53.38

20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 21.26 29.99 20.75 -6.35 18.66 20.31 46.62

21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.07 2.14 3.67 2.67 1.40 1.85 1.61

22 Κέρδη / (ζηµιές) -44.01 -4.47 -14.63 -60.29 -12.27 -18.29 15.41

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

Πίνακας 3.1   Κοινού Μεγέθους
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4.9 ∆ιαχρονική Σύγκριση Καταστάσεων Ποσοστών Τάσης και 
Οριζόντιας Ανάλυσης ∆ήµου Ανθεµούντα 

 

Μετά την ανάλυση του πίνακα 3.1 θα επιχειρήσουµε στην συνέχεια µια περαιτέρω 

διερεύνηση των οικονοµικών καταστάσεων και µεγεθών τους µε την βοήθεια των 

πινάκων 3.2 ποσοστών τάσης και 3.3 µεταβολών και αυξοµειώσεων, (βλέπε 

παρακάτω), πάντα στα πλαίσια λοιπόν της ανάλυσης των τάσεων παρατηρούµε τα 

εξής, η µέση ετήσια µεταβολή των παγίων κυµάνθηκε σε ποσοστό 2,51% ενώ 

αντίθετα αρνητική ήταν η µεταβολή -1,74% στο κυκλοφορούν ενεργητικό που 

οφείλεται στην αισθητή µείωση των διαθεσίµων τα οποία µειώθηκαν µε µέση ετήσια 

µεταβολή -7,98%.     

 Ένα µέρος της ετήσιας µεταβολής στα πάγια καλύπτεται από την µέση ετήσια 

αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, αλλά τα µεγέθη που πραγµατικά αξίζει να 

επικεντρωθούµε είναι οι υποχρεώσεις όπου παρατηρούµε ότι τόσο οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις όσο και οι βραχυπρόθεσµες έχουν αύξηση, προφανώς 

ένα κοµµάτι του δανεισµού που κατέφυγε ο δήµος κάλυψε την αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων και κατά συνέπεια την αύξηση των παγίων αλλά φαίνεται επίσης ότι και 

ένα µέρος του δανεισµού πήγε να καλύψει και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όχι και 

τόσο επωφελή απόφαση για τον δήµο χρηµατοοικονοµικά. 

 Πολύ µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και την περίπτωση του δήµου 

Ανθεµούντα η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, παρατηρώντας τις ετήσιες 

ποσοστιαίες µεταβολές εξάγουµε το συµπέρασµα ότι όσο η κρατική χρηµατοδότηση 

αυξάνονταν τόσο µειώνονταν η απόδοση του δήµου να δηµιουργεί και να εισπράττει 

τα δικά του έσοδα, πράγµατι η ετήσια µεταβολή αύξησης των εσόδων από το κράτος 

κυµαίνετε σε ποσοστό της τάξης του 6,96% ενώ αντίθετα η ετήσια µεταβολή των 

εσόδων της δραστηριότητας του δήµου είναι αρνητική -2,78%, έτσι εξηγείται µάλλον 

ο δανεισµός του δήµου. 

 Μάλλον επαληθευόµαστε διότι ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του κόστους 

αγαθών και υπηρεσιών κυµάνθηκε σε ποσοστό 9,13%, αδικαιολόγητα µεγάλος γιατί 

δεν συνάδει µε την εικόνα ούτε του ενεργητικού ούτε του παθητικού, ενώ ταυτόχρονα 

λόγο του δανεισµού έχουµε και αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα τα οποία 

αυξάνονται µε µέσο ρυθµό αύξησης 7,02%. 
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-219,94%
.         

                      

Πίνακας 3.2

Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 118.92 118.77 113.76 111.98 108.58 103.10 100.00 100.00 99.88 95.66 94.17 91.31 86.70 84.09
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 88.41 123.44 140.23 104.98 84.24 88.54 100.00 100.00 139.62 158.61 118.75 95.29 100.15 113.11
3 Απαιτήσεις 111.47 155.45 126.97 115.32 119.45 107.33 100.00 100.00 139.46 113.91 103.45 107.16 96.29 89.71
4 ∆ιαθέσιµα 55.87 78.26 158.93 90.40 34.56 62.03 100.00 100.00 140.08 284.47 161.82 61.85 111.03 178.99
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 110.20 326.10 110.04 108.67 249.35 62.58 100.00 100.00 295.93 99.86 98.61 226.28 56.79 90.75
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 117.73 119.46 114.76 111.71 108.00 102.44 100.00 100.00 101.47 97.47 94.88 91.74 87.01 84.94

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 112.55 117.26 109.57 106.83 107.55 102.35 100.00 100.00 104.18 97.35 94.92 95.55 90.94 88.85
8 Ιδια Κεφάλαια 112.55 117.26 109.57 106.83 107.55 102.35 100.00 100.00 104.18 97.35 94.92 95.55 90.94 88.85
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 248.85 269.54 289.99 310.21 93.27 96.73 100.00 100.00 108.31 116.53 124.66 37.48 38.87 29.58
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 349.12 87.13 316.21 256.52 146.47 100.46 100.00 100.00 24.96 90.57 73.48 41.95 28.78 #REF!
12 Σύνολο υποχρεώσεων 497.57 92.72 169.32 27.46 205.40 144.23 100.00 100.00 65.97 103.34 98.66 39.75 33.74 34.32
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 180.57 80.77 482.98 235.99 79.56 100.00 100.00 59.68 58.73 51.99 52.32 41.21 0.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 291.36 192.21 301.11 287.45 115.83 98.31 100.00 100.00 101.47 97.47 94.88 91.74 87.01 84.94
Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 103.58 117.40 121.67 104.18 118.07 101.04 100.00 100.00 113.34 117.47 100.58 114.00 97.55 96.55

16
Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-
Προστίµων 79.16 52.24 51.20 45.70 24.40 64.08 100.00 100.00 65.99 64.68 57.73 30.83 80.95 126.33

17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 160.17 207.82 169.88 153.35 152.12 98.87 100.00 100.00 129.75 106.06 95.74 94.97 61.73 62.43
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 124.96 149.00 135.03 119.11 123.22 96.52 100.00 100.00 119.24 108.06 95.32 98.61 77.24 80.03
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 184.34 195.42 200.49 237.32 187.76 144.10 100.00 100.00 106.01 108.76 128.74 101.86 78.17 54.25
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 56.97 95.86 60.09 -16.23 49.33 42.04 100.00 100.00 168.26 105.48 -28.49 86.58 73.79 175.53
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 160.76 198.72 308.90 198.18 107.30 111.09 100.00 100.00 123.61 192.15 123.27 66.75 69.10 62.20
22 Κέρδη / (ζηµιές) -357.02 -43.19 -128.20 -466.14 -98.12 -114.61 100.00 100.00 12.10 35.91 130.56 27.48 32.10 -28.01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
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Πίνακας 3.3.

Α/Α Περιγραφή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  
Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή 

Α υ ξ ο µ ε ι ώ σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 16,502,957 2.51 -25,093.00 -0.12 -853,195.00 -4.22 -302,540.00 -1.56 -579,628.00 -3.04 -933,882.00 -5.05 -527,535.00 -3.00
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 616,359 -1.74 236,645.00 39.62 113,418.00 13.60 -238,092.00 -25.13 -140,124.00 -19.76 29,056.00 5.11 77,393.00 12.94
3 Απαιτήσεις 413,217 1.56 173,912.00 39.46 -112,599.00 -18.32 -46,102.00 -9.18 16,348.00 3.59 -47,919.00 -10.15 -28,990.00 -6.83
4 ∆ιαθέσιµα 203,142 -7.98 62,733.00 40.08 226,017.00 103.08 -191,990.00 -43.12 -156,472.00 -61.78 76,975.00 79.51 106,383.00 61.21
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 59,023 1.40 95,553.00 195.93 -95,621.00 -66.26 -608.00 -1.25 62,260.00 129.46 -82,655.00 -74.90 16,559.00 59.79
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17,178,339 2.36 307,105.00 1.47 -835,398.00 -3.94 -541,240.00 -2.66 -657,492.00 -3.32 -987,481.00 -5.15 -433,583.00 -2.38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 16,348,692 1.70 814,331.00 4.18 -1,330,422.00 -6.56 -473,440.00 -2.50 123,613.00 0.67 -898,475.00 -4.83 -406,907.00 -2.30
8 Ιδια Κεφάλαια 16,348,692 1.70 814,331.00 4.18 -1,330,422.00 -6.56 -473,440.00 -2.50 123,613.00 0.67 -898,475.00 -4.83 -406,907.00 -2.30
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 2,769 #DIV/0! -22,155.00 -100.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 461,796 13.91 54,267.00 8.31 53,632.00 7.59 53,032.00 6.97 -568,964.00 -69.93 9,073.00 3.71 -60,677.00 -23.92
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 327,160 19.56 -505,724.00 -75.04 442,185.00 262.92 -115,213.00 -18.88 -212,420.00 -42.90 -88,814.00 -31.41 -890.00 -0.46
12 Σύνολο υποχρεώσεων 788,956 25.76 -451,457.00 -34.03 495,817.00 56.66 -62,181.00 -4.54 -781,384.00 -59.70 -79,741.00 -15.12 7,676.00 1.71
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 37,922 8.81 -33,614.00 -40.32 -793.00 -1.59 -5,619.00 -11.48 279.00 0.64 -9,265.00 -21.24 -34,352.00 -100.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 17,178,339 16.51 307,105.00 1.47 -835,398.00 -3.94 -541,240.00 -2.66 -657,492.00 -3.32 -987,481.00 -5.15 -433,583.00 -2.38

Α/Α Περιγραφή

Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή 

(%)
Α υ ξ ο µ ε ι ώ σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 571,234 0.50 82,452.00 13.34 25,506 3.64 -104,348 -14.37 82,892 13.34 -101,617 -14.42 -6,221 -1.03

16
Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-
Προστίµων 62,941 -3.28 -32,527.00 -34.01 -1,251 -1.98 -6,651 -10.75 -25,726 -46.60 47,935 162.59 43,398 56.06

17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 676,623 6.96 247,471.00 29.75 -197,037 -18.25 -85,883 -9.73 -6,373 -0.80 -276,564 -35.00 5,863 1.14
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 1,310,797 3.23 297,396.00 19.24 -172,782 -9.38 -196,882 -11.79 50,793 3.45 -330,246 -21.67 43,040 3.61
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 1,031,093 9.13 73,158.00 6.01 33,468 2.59 243,188 18.37 -327,212 -20.88 -288,234 -23.25 -291,167 -30.61
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 279,705 -7.72 224,238.00 68.26 -206,250 -37.31 -440,070 -127.01 378,005 -403.96 -42,012 -14.77 334,207 137.86
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29,409 7.02 7,536.00 23.61 21,877 55.45 -21,984 -35.84 -18,043 -45.85 752 3.53 -2,202 -9.98
22 Κέρδη / (ζηµιές) -263,721 -219.94 597,959.00 -87.90 -161,964 196.81 -643,907 263.62 701,206 -78.95 -31,422 16.81 408,914 -187.25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ



- 64 - 
 

 

4.10 Συµπεράσµατα 
 

Από την ανάλυση των πινάκων κοινού µεγέθους, καταστάσεων ποσοστού τάσης και 

διαχρονικής σύγκρισης οριζόντιας ανάλυσης συµπεραίνουµε ότι και οι τρείς δήµοι 

έχουν κοινά σηµεία και διαφορές. 

 Τα βασικά κοινά τους σηµεία είναι ότι το πάγιο ενεργητικό τους κυµαίνετε 

σχεδόν σταθερά σε ποσοστό πάνω από το 90% το οποίο σχεδόν ολόκληρο έχει 

επενδυθεί µε ίδια κεφάλαια. Επίσης και οι τρεις δήµοι δείχνουν µε τον ποιο εµφανή 

τρόπο την αδράνεια στην οποία έχουν υποπέσει και την πλήρη εγκατάλειψη των 

ιδίων εσόδων τους µέσα από την άσκηση της τοπικής τους δραστηριότητας όσο 

µεγάλωνε ο παρεµβατισµός και η εύκολη στην ουσία πηγή εσόδων από την κεντρική 

κυβέρνηση. 

 Επίσης µία βασική διευκρίνιση την οποία πρέπει και να παραθέσουµε είναι 

ότι µπορεί µέσα στα πλαίσια της ανάλυσης µας να έχουµε αρκετές φορές 

χρησιµοποιήσει τον όρο και την έννοια των ιδίων εσόδων τα οποία προέρχονται από 

την τοπική δραστηριότητα, αυτό δεν σηµαίνει ότι τα έσοδα αυτά είναι ή πρέπει να 

είναι αυτοσκοπός του δήµου, ούτε τα κέρδη όπως έχουµε αναφέρει και σε κάποιο 

άλλο σηµείο της εργασίας µας αποτελούν ή θα πρέπει να αποτελέσουν επιδίωξη ενός 

δήµου, η πραγµατική ουσία λοιπόν είναι ότι ο δήµος στην ουσία είναι ο αρµόδιος 

διαχειριστής των τοπικών εσόδων της περιφέρειας που ανήκει σκοπός του είναι να τα 

επιβάλλει να τα µαζεύει να τα επενδύει και γενικά να τα διαχειρίζεται σωστά έτσι 

ώστε αυτά να επιστρέφουν ανταποδοτικά πίσω στους ίδιους τους πολίτες της 

περιφέρειας του δήµου όπου κατοικούν.     

 Επίσης γίνεται αντιληπτό σε επίπεδο εσόδων τη σηµαίνει η έννοια της 

κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης διότι από την µέχρι τώρα ανάλυση µας αυτό 

είναι και το γενικό συµπέρασµα και η έννοια όταν αναφερόµαστε και λέµε ότι το 

καθαρό αποτέλεσµα κυµάνθηκε σε ετήσια βάση µε ποσοστό π.χ. -14%, ή η απόδοση 

των εσόδων ήταν πολύ µικρή ή αρνητική.   

 Σε συνέχεια λοιπών των συµπερασµάτων µας οι διαφορές που εντοπίστηκαν 

κυρίως αφορούν τον δήµο Πολυγύρου σε σχέση µε τους άλλους δύο, αυτών της 

Ορµύλιας και Ανθεµούντα και στην ουσία αποτελούν τα πλεονεκτήµατα του, ποιο 

συγκεκριµένα ο δήµος Πολυγύρου κατάφερε να αποφύγει τον δανεισµό, κατάφερε 

µέσα στο βάθος της οκταετίας που αναλύσαµε να συγκρατήσει και να µειώσει το 

κόστος των αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε αντίθεση µε τους άλλους δύο οι 
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οποίοι όχι µόνο δεν το συγκράτησαν αλλά και προσέφυγαν σε δανεισµό για να 

καλύψουν το κενό της καθηµερινότητας τους, κλασικό παράδειγµα ο δήµος 

Ανθεµούντα. 

 Η πρώτη εκτίµηση λοιπόν που µπορούµε να κάνουµε χωρίς ακόµη να έχουµε 

εµβαθύνει περισσότερο την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων µε την χρήση 

των αριθµοδεικτών είναι ότι ο δήµος Πολυγύρου περισσότερο επιβαρύνθηκε µε την 

συνένωση του Καλλικράτη µε τα βάρη των άλλων δήµων παρά επωφελήθηκε, θα 

πρέπει βέβαια να περιµένουµε τα τελικά συµπεράσµατα τα οποία θα ακολουθήσουν 

µετά την ανάλυση των αριθµοδεικτών και τον υπολογισµό των προβλέψεων.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - 

ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 
 

Στις προηγούµενες ενότητες του τέταρτου κεφαλαίου παραθέσαµε την ανάλυση των 

µεγεθών που περιλαµβάνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε την βοήθεια 

ειδικά διαµορφωµένων πινάκων µετατροπής του ισολογισµού σε ποσοστιαία βάση 

επί της εκατό κάθετης ανάλυσης είτε σε διαχρονική ποσοστιαία σύγκριση είτε σε 

µεταβολών και αυξοµειώσεων οριζόντιας ανάλυσης και ακολούθως εξάγαµε τα 

πρώτα µας συµπεράσµατα τα οποία όπως προαναφέραµε στηρίζονται αποκλειστικά  

στην ανάλυση και ερµηνεία των τάσεων. 

 Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουµε να αναλύσουµε τα οικονοµικά µεγέθη 

µε την χρήση αριθµοδεικτών προσπαθώντας να εµβαθύνουµε και να ερµηνεύσουµε 

τις τάσεις αυτές των µεγεθών και να ενισχύσουµε ή να αλλάζουµε τα µέχρι τώρα 

συµπεράσµατα µας. 

 Για πρακτικούς καθαρά λόγους αλλά και για ευκολία του αναγνώστη θα 

αναλύουµε την κάθε κατηγορία ή µεµονωµένο αριθµοδείκτη παραθέτοντας τα 

αποτελέσµατα και των τριών δήµων έτσι µετά την ερµηνεία του κάθε µεγέθους του 

κάθε δήµου να προχωρούµε καις την σύγκριση και αξιολόγηση ταυτόχρονα.    

 

5.2 ∆είκτες Ρευστότητας 
 

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας  

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 7.87 11.05 6.37 3.29 7.15 -19.59 
Ορµύλια 15.91 5.35 13.41 2.55 9.30 -36.74 
Ανθεµούντας  3.50 3.08 2.01 2.87 -16.84 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 3.25 1.65 1.52 0.78 1.80 -29.96 
Ορµύλια 5.29 3.42 4.93 1.20 3.71 -31.03 
Ανθεµούντας 1.43 1.55 4.96 0.89 2.21 -11.31 
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Από την θεωρία ξέρουµε ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης γενικής ρευστότητας 

τόσο καλύτερα για την επιχείρηση, στην περίπτωση µας τον δήµο, έχει επικρατήσει 

δε στην βιβλιογραφία η τιµή του αριθµοδείκτη να είναι ικανοποιητική όταν είναι 

µεγαλύτερη της µονάδος 1 κατά άλλους όταν είναι µεγαλύτερη του 1,5.  

Στην περίπτωση του δήµου Πολυγύρου παρατηρούµε ότι ο δείκτης κινείται 

πτωτικά σε ανησυχητικό βαθµό θα λέγαµε, µε -19,59% την πρώτη τετραετία και          

-29,96 της δεύτερη, ενώ την τελευταία χρονιά ως καποδιστριακός δήµος και πριν την 

συνένωση η τιµή του είναι και κάτω της µονάδος και επειδή η έννοια του 

αριθµοδείκτη αυτού, σηµαίνει πόσο εύκολα ρευστοποιούνται τα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δηλαδή τις 

τρέχουσες και καθηµερινές ανάγκες του δήµου το συµπέρασµα είναι ότι ο δήµος 

Πολυγύρου πριν την συνένωση ήταν σε δεινοί θέση.  

 Το ίδιο παρατηρούµε και για τους άλλους δύο δήµους καθόσον ο µεν δήµος 

Ορµύλιας έχει µέση ετήσια µεταβολή -36,74% και την δεύτερη -31,03%, ενώ ο δήµος 

Ανθεµούντα -16,84% και 11,31% αντίστοιχα, επιδόσεις που τους καθιστούν επίσης 

σε δύσκολη από άποψη ρευστότητας θέση και αποδεικνύουν περίτρανα αυτό που 

επισηµάναµε και στην ανάλυση των τάσεων στην κατάσταση των αποτελεσµάτων 

χρήσης ότι δηλαδή και οι τρείς δήµοι ουσιαστικά εγκατέλειψαν τα τοπικά έσοδα.   

 

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 2.414 4.291 1.779 0.586 2.268 -29.812 
Ορµύλια 7.18 3.38 7.40 1.18 4.79 -36.28 
Ανθεµούντας  1.45 0.90 0.34 0.90 -38.21 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 1.156 0.467 0.326 0.197 0.537 -35.721 
Ορµύλια 1.35 1.17 2.14 0.34 1.25 -29.19 
Ανθεµούντας 0.51 0.73 1.30 0.23 0.69 -17.91 
 

Τα συµπεράσµατα µας για τον δείκτη άµεσης ρευστότητας είναι ακριβώς τα ίδια µε 

αυτά του δείκτη γενικής ρευστότητας και οι τρείς δεν είναι σε θέση ούτε να 

αντιµετωπίσουν κάποια έκτακτη τους ανάγκη ούτε να ικανοποιήσουν ικανοποιητικά 

κάποιο µέρος των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων τους. 
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∆είκτης Μετρητών προς Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία  

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.307 0.388 0.279 0.178 0.288 -12.711 
Ορµύλια 0.45 0.63 0.55 0.46 0.53 0.73 
Ανθεµούντας  0.41 0.29 0.17 0.29 -25.70 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.356 0.284 0.214 0.252 0.277 -8.221 
Ορµύλια 0.26 0.34 0.43 0.28 0.33 2.67 
Ανθεµούντας 0.36 0.47 0.26 0.26 0.34 -7.45 
 

Η έννοια αυτού του αριθµοδείκτη είναι ότι όσο µεγαλύτερη η τιµή του τόσο 

µεγαλύτερη σε ρευστό η αξία των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων, από τον 

παραπάνω πίνακα µόνο ο δήµος Ορµύλιας έχει θετική τιµή και φαίνεται να ξεχωρίζει 

σε σχέση µε τους άλλους δύο οι οποίοι έχουν πολύ µεγάλες αρνητικές µέσες ετήσιες 

µεταβολές. 

 

∆είκτης Κεφαλαίου Κίνησης  

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 1916561 1861196 2259765 2117901 2038856 2.529 
Ορµύλια 836076 962129 1125211 598900 880579 -8.00 
Ανθεµούντας  482575 404292 286422 391096 -15.96 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 2180363 972297 984577 -657632 869901 ∆.Υ*  
Ορµύλια 598946 646349 965914 135219 586607 -31.07 
Ανθεµούντας 214126 337005 665772 -76597 285077 ∆.Υ 
*∆εν υπολογίζεται 

  

Το κεφάλαιο κίνησης προκύπτει εάν από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρέσουµε 

τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, συνεπώς αυτή η σχέση το καθιστά στενά 

συνδεδεµένο µε την έννοια της ρευστότητας και γενικά µπορούµε να πούµε ότι όσο 

µεγαλύτερο το κεφάλαιο κίνησης τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες για δηµιουργία 

ρευστότητας και πιθανόν κερδών. 

 Από τα παραπάνω δεδοµένα τέτοια προοπτική διέθετε µόνο ό δήµος 

Πολυγύρου και αυτή µόνο κατά την πρώτη τετραετία διότι κατά την δεύτερη περίοδο 

αυτό του το πλεονέκτηµα εξανεµίστηκε, σε ποιο δεινή θέση βέβαια σε επίπεδο 
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οκταετίας βρίσκονται οι άλλοι δύο αλλά λίγη σηµασία έχει καθόσον από 01/01/2011 

και οι τρείς αποτέλεσαν ένα σώµα ένα δήµο. 

 

Συµπέρασµα  
 

Από την ανάλυση της κατηγορίας των αριθµοδεικτών της ρευστότητας 

συµπεραίνουµε ότι και οι τρείς δήµοι όταν λειτουργούσαν ως αυτόνοµοι δήµοι 

βρίσκονταν σε πολύ δεινή οικονοµική κατάσταση σε σηµείο που να µην έχουν την 

δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στην καθηµερινότητα τους καλύπτοντας τις 

ληξιπρόθεσµες άµεσες υποχρεώσεις τους, από τα µέχρι τώρα στοιχεία που 

επεξεργαστήκαµε θεωρείται πλέον µονόδροµος ο δανεισµός τους  µετά την ένωση 

τους ως ενιαίος πλέον Καλλικρατικός δήµος, µένει να το επιβεβαιώσουµε κατά την 

ανάλυση του πρώτου οριστικού ισολογισµού σε επόµενο κεφάλαιο. 

 

5.3 ∆είκτες ∆ραστηριότητας 
 

Στην κατηγορία αυτή των αριθµοδεικτών θα αναλύσουµε την κυκλοφοριακή 

ταχύτητα στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού το αποτέλεσµα κάθε 

κατηγορίας έχει και διαφορετική επίπτωση και σηµασία µέσα στα πλαίσια της 

χρηµατοοικονοµικής µας ανάλυσης. 

 Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα µετρά πόσες 

ανανεώνονται τα στοιχεία που θέλουµε να εξετάσουµε µε αποκλειστικό σκοπό την 

δηµιουργία πωλήσεων και συνεπώς πιθανόν κερδών, µε άλλα λόγια µετρά και 

υπολογίζει την εντατικοποίηση χρησιµοποίησης των υπό εξέταση στοιχείων των 

οικονοµικών καταστάσεων µέσα στο κύκλωµα της δραστηριότητας της επιχείρησης, 

στην δική µας περίπτωση των δήµων. 
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∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας απαιτήσεων (Ύδρευσης και Λοιπών 
Εσόδων) 
  2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 3.25 2.23 2.15 1.68 2.33 -15.25 
Ορµύλια 3.71 2.18 2.64 2.01 2.64 -14.22 
Ανθεµούντας  3.02 1.47 1.57 2.02 -19.55 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 1.15 1.57 1.71 1.58 1.50 8.37 
Ορµύλια 2.11 2.10 1.82 2.09 2.03 -0.24 
Ανθεµούντας 1.34 1.52 1.25 1.17 1.32 -3.30 
 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας απαιτήσεων (Κρατικές Επιχορηγήσεις) 
 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 1.10 0.66 0.71 0.55 0.75 -16.05 
Ορµύλια 4.03 1.34 1.33 1.58 2.07 -20.87 
Ανθεµούντας  2.63 1.25 1.76 1.88 -12.46 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.56 1.25 1.57 1.13 1.13 19.04 
Ορµύλια 1.63 1.68 1.73 1.38 1.60 -4.19 
Ανθεµούντας 1.72 1.84 1.93 1.58 1.77 -2.10 
 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας απαιτήσεων (Συνολικού Κύκλου Εργασιών)  
 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 4.35 2.89 2.86 2.22 3.08 -15.45 
Ορµύλια 7.75 3.52 3.97 3.59 4.71 -17.48 
Ανθεµούντας  1.56 0.73 0.85 1.05 -18.40 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 1.71 2.82 3.27 2.70 2.63 12.22 
Ορµύλια 3.74 3.78 3.54 3.47 3.63 -1.91 
Ανθεµούντας 0.79 0.87 0.83 0.73 0.81 -1.99 

 

Κατά την ανάλυση των ισολογισµών µε την βοήθεια των ειδικά διαµορφωµένων 

ισολογισµών κάθετης και οριζόντιας ανάλυσης αναφέραµε και εντοπίσαµε την 

επίπτωση που είχε στα έσοδα των δήµων ο κρατικός παρεµβατισµός µε την 

συνεχόµενα αυξανόµενη επιχορήγηση του και καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι και 

οι τρείς δήµοι παρουσίασαν την ίδια κατάσταση δηλαδή όσο µεγάλωνε η 

επιχορήγηση µειώνονταν οι απόδοση τους στο να δηµιουργούν δικά τους έσοδα. 
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 Επίσης έχουµε αναφέρει ότι το κέρδος δεν είναι αυτοσκοπός της ύπαρξης και 

λειτουργίας ενός δήµου αλλά ένας δείκτης ο οποίος δηλώνει πόσο καλά ένας δήµος 

µέσα από τις ιδιοµορφίες του διαχειρίζεται τα τοπικά έσοδα και γενικά εάν εµπνέει µε 

την διαχείριση του αυτή εµπιστοσύνη τόσο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας όσο και σε 

επίπεδο κράτους. 

 Ο σκοπός λοιπών της παράθεσης της κυκλοφοριακής ταχύτητας µε αυτούς 

τους τρείς πίνακες έρχεται να αποδείξει την αρνητική επίπτωση του κρατικού 

παρεµβατισµού στα οικονοµικά των δήµων, αναλυτικότερα λοιπόν ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας µας δείχνει πόσες φορές ανανεώνονται οι απαιτήσεις από 

πωλήσεις για την δηµιουργία εσόδων και πιθανόν πάντα κερδών. 

 Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των τοπικών 

δικών του εσόδων είναι πολύ µικρή που στην συγκεκριµένη περίπτωση σηµαίνει ότι 

οι δήµοι δεν δηµιουργούν έσοδα, ο τρόπος δηµιουργίας εσόδου για έναν δήµο είναι η 

έγκαιρη  βεβαίωση τους και η έγκαιρη είσπραξη τους.     
 Παρόλο που δεν είναι απόλυτα σωστό ο δεύτερος και ο τρίτος  πίνακας µε την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα σε σχέση µε την κρατική επιχορήγηση και ως ενός ενιαίου 

συνόλου εσόδων είναι για να δείξει ότι υπάρχει κάποια αναλαµπή και διόρθωση της 

εικόνας του δείκτη όχι βέβαια δραµατικά προς το καλύτερο, όπως επίσης και για να 

δείξουµε ότι τα χρήµατα τελικά του κράτους πηγαίνουν αποκλειστικά για να 

καλύψουν το χρηµατοδοτικό κενό της καθηµερινότητας του δήµου.   

 

∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων  

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 112.14 163.78 169.82 217.40 165.79 18.00 
Ορµύλια 102.31 168.53 139.60 183.12 148.39 15.66 
Ανθεµούντας  123.58 249.44 234.07 202.37 23.73 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 318.74 233.00 213.50 231.10 249.08 -7.72 
Ορµύλια 174.56 175.61 202.62 175.97 182.19 0.20 
Ανθεµούντας 274.28 242.71 292.92 313.28 280.80 3.38 
 

Η θεωρία σχετικά µε την ερµηνεία του αποτελέσµατος αυτού του αριθµοδείκτη µας 

λέει πόσες φορές ρευστοποιούνται οι απαιτήσεις στην διάρκεια ενός οικονοµικού 

έτους άρα όσο µεγαλύτερη η τιµή τόσο µεγάλη η ταχύτητα τόσο γρήγορα 

εισπράττονται οι απαιτήσεις άλλα λιγότερα κεφάλαια χρειάζεται να δεσµεύσει ο 
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δήµος, επίσης η καλή κυκλοφοριακή ταχύτητα δίνει την δυνατότητα σε ένα δήµο να 

δηµιουργήσει χρηµατοδοτικές ευκαιρίες εάν καταφέρνει να εξασφαλίζει καλή 

πιστωτική πολιτική από τους πιστωτές του, το αντίθετο σηµαίνει ότι ο δήµος θα 

αναγκάζεται να δανείζεται, όπως και έγινε και µε την περίπτωση του δήµου Ορµύλιας 

και Ανθεµούντα πριν την συνένωση τους, ακόµα και για κάλυψη βραχυπρόθεσµων 

αναγκών, αλλά επίσης µία κακή πορεία είσπραξης απαιτήσεων γεννά και τον κίνδυνο 

της επισφάλειας και τελικής απώλειας των χρηµάτων τους. . 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω 

πίνακα, θα λέγαµε ότι και οι τρείς δήµοι βρίσκονται σε µία µέση κατάσταση 

βελτιωµένη προς το καλύτερο ειδικά την τελευταία τετραετία, θετικό για την πορεία 

τους ως ένας ενιαίος δήµος. Παρόλα αυτά το πόσο καλά είναι θα εξαρτηθεί και από 

την εξέταση του αποτελέσµατος του δείκτη που µετρά την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων που θα εξετάσουµε παρακάτω.      

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 
 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 21.88 15.45 12.66 5.87 13.97 -28.03 
Ορµύλια 6.17 1.39 1.51 1.48 2.64 -30.01 
Ανθεµούντας  0.50 0.25 0.30 0.35 -15.98 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 4.16 4.00 2.90 1.89 3.24 -17.87 
Ορµύλια 1.32 1.80 1.53 0.93 1.39 1.32 
Ανθεµούντας 0.32 0.28 0.11 0.72 0.36 22.75 
 

∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Πληρωµής Υποχρεώσεων 

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 16.68 23.63 28.82 62.15 32.82 38.94 
Ορµύλια 59.15 263.04 241.11 246.50 202.45 42.88 
Ανθεµούντας  730.00 1456.65 1230.69 1139.11 19.02 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 87.71 91.23 125.96 192.74 124.41 21.75 
Ορµύλια 276.52 202.25 239.10 394.43 278.08 276.52 
Ανθεµούντας 1146.83 1322.20 3379.34 505.11 1588.37 -18.53 
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Η εικόνα αυτού δείκτη αποτυπώνει κάτι θετικό και συνάµα προβληµατικό, καταρχήν 

βλέπουµε ότι ο δήµος πληρώνει της υποχρεώσεις του πολύ αργότερα από ότι 

εισπράττει της απαιτήσεις του παρόλα αυτά αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο είδος 

επιτυχίας πιστωτικής πολιτικής αλλά στο γεγονός ότι οι δήµοι εκµεταλλεύονται το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα της θέσης τους ως δηµόσιος φορέας και συµπιέζουν τις 

πληρωµές τους για πολύ αργότερα παρά την θέληση των πιστωτών τους. 

 
∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας παγίων  

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.08 0.10 0.11 0.12 0.10 11.28 
Ορµύλια 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.30 
Ανθεµούντας  0.07 0.07 0.08 0.07 4.49 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.10 0.13 0.16 0.14 0.13 9.78 
Ορµύλια 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.35 
Ανθεµούντας 0.07 0.08 0.09 0.07 0.08 -0.12 
  

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει την σχέση των παγίων µε τον συνολικό κύκλο των 

εργασιών ουσιαστικά αποτυπώνει το πόσο συµµετέχουν τα πάγια ως µέσο 

δηµιουργίας πωλήσεων όπως επίσης δείχνει και τον βαθµό παγιοποίησης του δήµου. 

 Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ξεκάθαρα ότι τα πάγια υπερισχύουν των 

πωλήσεων όπως επίσης µας δείχνει κάτι που ούτως η άλλως είναι ξεκάθαρο µε την 

πρώτη µατιά στον ισολογισµό των δήµων ότι είναι εντάσεως παγίων. 

 
∆είκτης Ταχύτητας Ιδίου Κεφαλαίου 

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.08 0.10 0.11 0.12 0.10 11.02 
Ορµύλια 0.07 0.07 0.08 0.07 4.64 0.07 
Ανθεµούντας  0.07 0.07 0.08 0.07 4.64 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.09 0.14 0.17 0.15 0.14 11.57 
Ορµύλια 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.40 
Ανθεµούντας 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 -0.11 
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Κατά τον ίδιο τρόπο και φιλοσοφία ο δείκτης ταχύτητας ιδίου κεφαλαίου µας δείχνει 

τον βαθµό συµµετοχής των κεφαλαίων στην δηµιουργία των πωλήσεων πράγµα που 

στην δική µας περίπτωση δεν συµβαίνει. 

 Αξίζει δε να αναφέρουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτού του δείκτη είναι σχεδόν 

ίδια µε αυτά της κυκλοφοριακής ταχύτητας των παγίων και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι δήµοι αντιστοιχίζουν το σύνολο των παγίων µε 

ίδια κεφάλαια τα οποία δεν είναι βέβαια τοποθετηµένα σε χρήµα ούτε µετοχές αλλά 

µία νοητή τοποθέτηση που σχετίζεται µε την συνολικά αξία των παγίων.  

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού  

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.07 0.09 0.10 0.11 0.09 10.50 
Ορµύλια 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.27 
Ανθεµούντας  0.07 0.07 0.08 0.07 4.49 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.09 0.12 0.15 0.13 0.12 10.17 
Ορµύλια 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.34 
Ανθεµούντας 0.07 0.08 0.09 0.07 0.08 -0.12 
 

Παρόµοιο συµπέρασµα εξάγεται και στον συγκεκριµένο δείκτη ο οποίος διερευνά 

κατά πόσο το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών που το απαρτίζουν έχουν 

την ικανότητα να δηµιουργούν έσοδα ή απλά µας δείχνει τον βαθµό της 

υπερεπενδύσεως κεφαλαίων. 

 Από τα αποτελέσµατα του υπολογισµού του δείκτη προκύπτει βέβαια ακριβώς 

αυτό δηλαδή τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του δήµου βρίσκονται θα 

τολµούσαµε να πούµε σε χειµερία νάρκη. 

 Εδώ αυτό το σηµείο είναι αρκετά λεπτό διότι έχει να κάνει µε την φιλοσοφία 

των δήµων να επενδύουν χωρίς να µπαίνουν στην διαδικασία να σκεφτούν το κατά 

πόσο η επένδυση τους θα αποφέρει µελλοντικά έσοδα και πιθανά κέρδη.  
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Συµπεράσµατα 
 

Ούτε οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποτυπώνουν κάτι θετικό καθώς και οι 

τρεις δήµοι δεν έχουν καλή κυκλοφορία των απαιτήσεων τους που σηµαίνει δεν 

δηµιουργούν προϋποθέσεις ρευστότητας πολλές φορές µέσα στην διάρκεια του οικ. 

Έτους, ενώ αυτό που σίγουρα δηµιουργού είναι προϋποθέσεις µη είσπραξης και 

δηµιουργίας επισφαλειών και φαίνεται καθαρά ότι περιµένουν την κρατική 

επιχορήγηση για να τους βοηθήσει στην καθηµερινότητα, παράλληλα δείξαµε ότι δεν 

υπάρχει ορθολογική χρήση του µεγάλου όγκου των περιουσιακών τους στοιχείων 

αφού περισσότερο κόστος δηµιουργούν παρά συµµετέχουν ενεργά στην δηµιουργία 

εσόδων. 

 ∆ιαφαίνεται µία θετική εικόνα από την κυκλοφορία των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων σύµφωνα µε την οποία η πίστωση που δέχονται από τους πιστωτές και 

προµηθευτές τους είναι µεγάλη σε χρονική διάρκεια κάνοντας το έργο αποπληρωµής 

των υποχρεώσεων τους ποιο εύκολο, αυτή η εικόνα όµως είναι τελείως πλασµατική 

διότι δεν υπάρχει πιστωτής που να δέχεται τέτοιους όρους αποπληρωµής αυτό που 

πραγµατικά συµβαίνει είναι ότι οι δήµοι εκµεταλλεύονται την θέση ισχύος και 

υπεροχής τους όντας κοµµάτι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και απλά πληρώνουν 

όποτε έχουν την δυνατότητα, µια συµπεριφορά που µάλλον ζηµιά κάνει παρά βοηθάει 

την ανάπτυξη της αγοράς.    

 

5.4 ∆είκτες Οικονοµικής Απόδοσης 
 

Οι δείκτες οικονοµικής απόδοσης είναι από τους σηµαντικούς αριθµοδείκτες γιατί  

µας δείχνουν την δυνατότητα των επενδυµένων κεφαλαίων να δηµιουργούν κέρδη 

στο παρόν και προοπτικές για κέρδη στο µέλλον, τα επενδυµένα κεφάλαια και η 

σωστή απόδοσης τους έχει κατευθείαν αντίκτυπο στην διοίκηση του  κάθε δήµου και 

απαντά στο ερώτηµα πόσο ικανοποιητικά τα  διαχειρίζεται άρα πόσο αποδοτική είναι 

η διοίκηση των αιρετών τοπικών αρχόντων. 

 Η ανάλυση µας θα χωριστεί σε δύο κατηγορίες, στην πρώτη κατηγορία θα 

αναλύσουµε το µικτό και καθαρό περιθώριο κέρδους για να δείξουµε εάν οι τρεις 

δήµοι έχουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα για να καλύπτουν τις λειτουργικές τους 

δαπάνες και στην συνέχεια εάν έχουν προοπτική για µελλοντικά κέρδη.    
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∆είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους ( Ύδρευσης και Λοιπών Εσόδων του 
∆ήµου)  
 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.11 0.14 0.21 0.26 0.18 25.67 
Ορµύλια 1.33 0.85 0.77 0.48 0.86 -22.61 
Ανθεµούντας  0.80 0.36 0.39 0.52 -21.58 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος -0.029 0.140 0.488 0.250 0.212 ∆.Υ*  
Ορµύλια 0.55 0.58 0.61 0.36 0.53 -9.95 
Ανθεµούντας -0.14 0.44 0.72 0.46 0.37 ∆.Υ*  
 

Το µικτό περιθώριο προκύπτει από την αφαίρεση των πωλήσεων µείον το κόστος 

τους για να πραγµατοποιηθούν το οποίο χρησιµοποιείται για να καλύψει τις διάφορες 

λειτουργικές δαπάνες και έξοδα, συνεπώς  ο δείκτης µεικτού περιθωρίου κέρδους µας 

δείχνει το βαθµό αυτής της δυνατότητας. 

 Βέβαια για να µπορέσει να επιτευχθεί αυτό πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης µεγάλων πωλήσεων επιβάλλεται και η 

χαλιναγώγηση των εξόδων πραγµατοποίησης των πωλήσεων το λεγόµενο δηλαδή 

κόστος πωληθέντων. 

 Από τα αριθµητικά δεδοµένα προκύπτει ότι µόνο ο δήµος Πολυγύρου το είχε 

καταφέρει αυτό και µάλιστα κατά την πρώτη τετραετία ποσοστό 25,67% περίσσευε 

για να καλύψει τις τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες και γενικά την καθηµερινότητα 

του.  

 Αντίθετα οι άλλοι δύο δήµοι είναι σε µειονεκτικοί θέση καθόσον από τα 

αριθµητικά δεδοµένα προκύπτει ότι οι πωλήσεις που παράγουν είναι φορτωµένες µε 

πάρα πολύ κόστος για το οποίο στο βάθος της οκταετίας δεν εντόπισαν προκείµενου 

να εξορθολογήσουν ή απλά αγνόησαν και το κάλυπταν χρησιµεύοντας το µαξιλάρι 

των κρατικών επιχορηγήσεων.  
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∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους ( Ύδρευσης και Λοιπών Εσόδων του 
∆ήµου)  
 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος -0.139 -0.031 -0.035 0.042 -0.041 ∆.Υ.* 
Ορµύλια 0.28 -0.16 0.09 -0.54 -0.08 ∆.Υ.* 
Ανθεµούντας  0.27 -0.32 -0.25 -0.10 -198.62 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος -0.037 -0.323 -0.054 -0.287 -0.175 67.219 
Ορµύλια -0.02 0.04 0.16 -0.34 -0.04 101.18 
Ανθεµούντας -1.31 -0.31 -0.11 -0.95 -0.67 -7.68 
*∆εν υπολογίζεται 

 

Από την ανάλυση του δείκτη µικτού περιθωρίου κέρδους ήταν πλέον αναµενόµενο τι 

να περιµένουµε από την ανάλυση του καθαρού περιθωρίου κέρδους δηλαδή του 

καθαρού κέρδους ή αποτελέσµατος όπως αναφέρουµε χαρακτηριστικά στην παρούσα 

εργασία. Πρέπει να αναφέρουµε επίσης ότι για τον υπολογισµό του καθαρού 

αποτελέσµατος επεµβαίνουν τα λοιπά διοικητικά λειτουργικά έξοδα καθώς επίσης και 

αυτά των δηµοσίων σχέσεων. 

 Το σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση του καθαρού 

περιθωρίου κέρδους, πέρα από την επισήµανση ότι και οι τρεις δήµοι δεν έχουν στην 

παρούσα φάση της ανάλυσης την προοπτική δηµιουργίας κερδών, (δυστυχώς µια 

προοπτική που τους ακολουθεί και στην συνένωση τους), είναι οι λειτουργικές 

διοικητικές δαπάνες και έξοδα συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των δηµοσίων 

σχέσεων και λόγος είναι διότι τα εν λόγω έξοδα αποτελούν το άλλο µελανό σηµείο 

στην ζωή των δήµων µε τις αλόγιστες προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, 

αδιαφάνειας στην πραγµατοποίηση δαπανών υποστήριξης της διοικητικής 

λειτουργίας του δήµου αλλά και των πραγµατικά απαράδεκτων δαπανών για 

δηµόσιες σχέσεις µέσω επιχορηγήσεων συλλόγων αθλητικών ή πολιτιστικών ή 

ξοδεύοντας αλόγιστα για παραδοσιακές γιορτές και πανηγύρια!.  
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∆είκτης Απόδοσης Επενδυµένων Κεφαλαίων, R.O.A., (Return on Assets)  

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος -0.008 -0.002 -0.003 0.004 -0.002 ∆.Υ.* 
Ορµύλια 0.001 -0.001 0.001 -0.003 -0.001 ∆.Υ.* 
Ανθεµούντας  0.01 -0.01 -0.01 0.00 -196.85 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος -0.002 -0.022 -0.004 -0.022 -0.013 77.913 
Ορµύλια 0.000 0.000 0.001 -0.003 0.000 109.382 
Ανθεµούντας -0.04 -0.01 0.00 -0.03 -0.02 -7.67 
*∆εν υπολογίζεται 

 

∆είκτης Απόδοσης Επενδυµένων Κεφαλαίων, R.O.I., (Return on Investment)  

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος -0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 ∆.Υ.* 
Ορµύλια 0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 ∆.Υ.* 
Ανθεµούντας  0.01 0.00 0.00 0.00 -172.06 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.000 -0.005 0.000 -0.005 -0.002 151.145 
Ορµύλια 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 109.382 
Ανθεµούντας -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -8.29 
*∆εν υπολογίζεται 

 

Οι χαµηλές τιµές σχεδόν µηδενικές των παραπάνω δεικτών υποδηλώνουν την κακή 

διοίκηση στην διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία στην ουσία δεν 

προσφέρουν τίποτε και κατά επέκταση αυτή η υπερεπένδυση ιδίων κεφαλαίων στην 

ουσία εγκλωβίζει παρά βοηθά του δήµους και φυσικά αυτή η εικόνα και το 

αποτέλεσµα της µας παραπέµπει στην µεγάλη συζητητή που έχει ξεκινήσει σχετικά 

µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του στενού και ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και των δήµων. 
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Συµπεράσµατα   
 

Ξεκινώντας από τις τελευταίες παρατηρήσεις µας σίγουρα δεν υπονοούµε ότι οι 

δήµοι της ανάλυσης µας θα πρέπει να γίνουν µεσίτες να τεµαχίζουν την κινητή και 

ακίνητη περιουσία τους µε σκοπό την πώληση για να πορεύονται από τα έσοδα αυτά 

στο µέλλον, αλλά το σίγουρο και επιβεβληµένο είναι ότι θα πρέπει να ασχοληθούν 

ποιο διεξοδικά να συντάξουν ένα  επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας 

τους ανάλογα και µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής τους, στην παρούσα 

φάση ως ενιαίος Καλλικρατικός δήµος θα πρέπει να σκέφτονται σοβαρά πριν 

αποφασίζουν να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία.    

 Οι παραπάνω σκέψεις ενισχύονται και από τα δεδοµένα που µόλις αναλύσαµε 

από τους δείκτες µικτού και καθαρού περιθωρίου κέρδους καθώς η κακή διοίκηση 

στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων είναι η µία όψη του 

νοµίσµατος, το  µεγάλο λειτουργικό κόστος  συντήρησης µε το οποίο επιβαρύνονταν 

οι τρεις δήµοι στο παρελθόν και ο νέος ενιαίος πλέον δήµος στο παρόν και µέλλον 

είναι η άλλη πλευρά του.  

 

5.5 ∆είκτες Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης – Συγκρότησης και 
χρηµατοδότησης περιουσίας 

 

Με την ανάλυση της συγκεκριµένης κατηγορίας αριθµοδεικτών θα δείξουµε την 

αναλογία του ξένου κεφαλαίου που έχει επενδυθεί στην επιχείρηση  στο σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων καθώς και σε κάθε κατηγορία του ενεργητικού χωριστά, θα 

δείξουµε το κατά πόσον οι δήµοι ήταν εντάσεως παγίων και τι επιπτώσεις είχε, για να 

το επιτύχοµε θα χρησιµοποιήσουµε τους λεγόµενους δείκτες συγκρότησης και 

χρηµατοδότησης περιουσίας. Τέλος θα  δείξουµε αυτό το ξένο κεφάλαιο που 

επενδύθηκε τι επιπτώσεις είχε και συνεχίζει να έχει  χρηµατοοικονοµικά για τους 

δήµους που εξετάζουµε και κατά πόσο αυτές οι επιπτώσεις µπορούν ή δύναται στο 

µέλλον να επηρεάσουν και να πλήξουν την φερεγγυότητα τους, χρησιµοποιώντας την 

κατηγορία των δεικτών χρέους αλλά και κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων. 
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∆είκτης Αυτοχρηµατοδότησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.996 1.000 1.003 1.005 1.001 0.239 
Ορµύλια 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.05 
Ανθεµούντας  1.02 1.01 1.01 1.01 -0.32 
 
 2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 

τετραετίας 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 1.008 0.981 0.988 0.944 0.980 -1.611 
Ορµύλια 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.04 
Ανθεµούντας 0.97 0.98 1.00 0.96 0.98 -0.20 
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την σχέση µεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και του 

συνόλου των παγίων για να µας δείξει τι ποσοστό ιδίων κεφαλαίων χρησιµοποιήθηκε 

για την απόκτηση των παγίων. Ο δείκτης είναι ικανοποιητικός όταν είναι τουλάχιστο 

µεγαλύτερος της µονάδας. 

 Στην περίπτωση και των τριών δήµων βλέπουµε ότι σχεδόν το 100% τον 

παγίων χρηµατοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια άρα τα πάγια είναι απαλλαγµένα από 

βάρη δανεισµού και χρηµατοοικονοµικών εξόδων και άρα αποτελούν ένα εργαλείο 

άντλησης χρηµατοδότησης.  

 

∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.95 0.95 0.93 0.92 0.94 -0.71 
Ορµύλια 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 -0.03 
Ανθεµούντας  0.96 0.97 0.96 0.96 0.18 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.92 0.94 0.92 0.94 0.93 0.36 
Ορµύλια 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 -0.02 
Ανθεµούντας 0.96 0.95 0.95 0.97 0.96 0.19 
 

Από τα παραπάνω αριθµητικά δεδοµένα προκύπτει ότι και οι τρεις δήµοι είναι 

εντάσεως παγίων καθώς το σύνολο των παγίων καλύπτει σχεδόν το 100% του 

συνόλου του ενεργητικού τους.  
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∆είκτης Χρηµατοδότησης Παγίων µε Μακροπρόθεσµα Κεφάλαια 

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 1.42 
Ορµύλια 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 15.676 
Ανθεµούντας  0.02 0.01 0.01 0.01 -4.94 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 -5.32 
Ορµύλια 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 -8.779 
Ανθεµούντας 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 -6.77 
 

Αυτός ο δείκτης έρχεται να συµπληρώσει τον δείκτη αυτοχρηµατοδότησης παγίων 

στον οποίο παρατηρήσαµε ότι το σύνολο των παγίων χρηµατοδοτήθηκε µε ίδια 

κεφάλαια έτσι και εδώ σε αυτό τον δείκτη παρατηρούµε το ακριβώς αντίθετο δηλαδή 

ότι η συµµετοχή των ξένων κεφαλαίων είναι πάρα πολύ µικρή σχεδόν µηδενική. Το 

συµπέρασµα και εδώ λοιπόν είναι ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των 

δήµων είναι απαλλαγµένο από πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά βάρη και µπορεί 

σχετικά εύκολα να χρησιµοποιηθεί. 

 

∆είκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικά Ξένα Κεφάλαια 

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.90 0.96 0.97 0.97 0.95 1.83 
Ορµύλια 2.83 1.90 2.53 1.16 2.11 -20.06 
Ανθεµούντας  1.48 1.34 1.08 1.30 -10.07 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 1.03 0.72 0.79 0.51 0.76 -16.24 
Ορµύλια 1.18 1.37 2.01 0.80 1.34 -9.15 
Ανθεµούντας 0.54 0.69 0.95 0.45 0.66 -4.53 
 

Στην κατηγορία των αριθµοδεικτών που εξετάζουµε αφήσαµε τελευταίο τον δείκτη 

που δείχνει την σχέση του κυκλοφορούντος ενεργητικού µε τις συνολικές 

υποχρεώσεις, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από το σύνολο των βραχυπρόθεσµων 

και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, µε άλλα λόγια θα δείξουµε εάν το κυκλοφορούν 

ενεργητικό είναι ικανό να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεων εάν παραστεί 

ανάγκη, συνεπώς όσο µεγαλύτερη η τιµή του δείκτη τόσο το καλύτερο, συνήθως όταν  

είναι ίση ή µεγαλύτερη από την µονάδα θεωρούµε ότι  είναι στοιχείο θετικό για τον 
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δήµο  αλλά και για τους τρίτους πιστωτές χρηµατοδότες του δήµου που ενδεχοµένως 

να θελήσουν να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους. . 

 Από τα αριθµητικά δεδοµένα πράγµατι βλέπουµε κάτι το πολύ ενδιαφέρον το 

οποίο χρήζει προσοχής και ανάλυσης. Όταν συγκρίναµε και σχολιάζαµε τους ειδικά 

διαµορφωµένους ισολογισµούς τάσης και µεταβολών και αυξοµειώσεων είχαµε 

παρατηρήσει ότι η πρώτη τετραετία της περιόδου που αναλύουµε ήταν αρκετά καλή 

ως προς την απόδοση της αποτελεσµατικότητας των δήµων και ότι άρχισε να φθίνει 

σε ανησυχητικό βαθµό όσο µεγάλωνε η κρατική επιχορήγηση. 

 Το ίδιο συµπέρασµα ερχόµαστε να προσθέσουµε και εδώ διότι παρατηρούµε 

ότι κατά την πρώτη τετραετία 2003-2006 µε µία µικρή εξαίρεση τον δήµο Πολυγύρου 

το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού όχι µόνο ήταν ίσο µε την µονάδα αλλά 

όπως στην περίπτωση του δήµου Ορµύλιας δύο φορές πάνω, συµπέρασµα οι δήµοι 

είχαν ρευστότητα και καλή απόδοση στην διαχείριση των τοπικών εσόδων, πλήρωναν 

στην ώρα τους και βασικά δεν είχαν ανάγκη εξωτερικού δανεισµού. 

 Η απόδοση όµως αυτή ακόµη και την πρώτη τετραετία άρχισε να µειώνεται 

από έτος σε έτος σταθερά, (όπως φαίνεται και από τις αρνητικές τιµές της µέσης 

τιµής ανά τετραετία), παρόλα αυτά και σε περίοδο κρίσης εξακολουθεί να διατηρείτε  

µία σχετικά καλή αναλογία για τους δήµους Πολυγύρου και Ανθεµούντα µε 0,76% 

και 0,66% αντίστοιχα και µία αρκετά καλή αναλογία γα τον δήµο Ορµύλιας µε 

ποσοστό 1,34%. 

 Επίσης είχαµε παρατηρήσει ότι τα διαθέσιµα των τριών δήµων είναι µικρό 

ποσοστό στο σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων άρα οι απαιτήσεις είναι το 

συστατικό εκείνο στοιχείο που δίνει αυτήν την σχετικά καλή εικόνα. Εδώ έγκειται και 

η µεγάλη παγίδα κατά την ανάλυση διότι οι απαιτήσεις στο σύνολο τους στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αντιπροσωπεύουν τους ανείσπρακτους 

χρηµατικούς καταλόγους µε τα βεβαιωµένα χρέη των πολιτών, τα οποία ποτέ δεν 

αξιολογούνται επαρκώς δηλαδή δεν καταρτίζονται πίνακες ενηλικίωσης των 

υπολοίπων αυτών για να δούµε τι ποσοστό από αυτά λιµνάζει ανείσπρακτο για 

χρόνια. Επίσης και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις όπως απεικονίζονται 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν  αντιστοιχούν τις περισσότερες φορές στην 

πραγµατικότητα βέβαια στην περίπτωση των τριών δήµων δεν διενεργούνται 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 
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 Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι ότι εάν ο αναλυτής δεν είναι γνώστης 

της πραγµατικότητας ή υποψιασµένος µε τον τρόπο λειτουργίας των δήµων είναι 

πολύ πιθανό να υποπέσει σε λάθος εκτιµήσεις.   

∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.051 0.046 0.056 0.053 0.052 1.176 
Ορµύλια 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 15.739 
Ανθεµούντας  0.01 0.01 0.01 0.01 5.62 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.051 0.048 0.045 0.044 0.047 -3.770 
Ορµύλια 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 -8.739 
Ανθεµούντας 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 -6.59 
    

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ίδια 

και εδώ παρατηρούµε ότι ανάλογα µε το µέγεθος τους η αναλογία είναι πάρα πολύ 

µικρή σχεδόν µηδενική. 

 

∆είκτης Χρέους 

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.048 0.044 0.053 0.050 0.049 0.703 
Ορµύλια 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 15.646 
Ανθεµούντας  0.01 0.01 0.01 0.01 -4.77 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος 0.047 0.044 0.041 0.039 0.043 -4.979 
Ορµύλια 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 -8.794 
Ανθεµούντας 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 -6.60 
 

Η  σχέση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προς σύνολο ενεργητικού πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι µικρότερη της µονάδος όπως και συµβαίνει και στους τρεις 

δήµους, αυτό είναι θετικό γιατί σε συνδυασµό και µε τον  δείκτη παγιοποίησης της 

περιουσίας όπου δείξαµε ότι τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν σχεδόν το 100% του 

συνόλου των παγίων, θα πρέπει ο παρόν δείκτης  επιβάρυνσης να είναι πολύ µικρός 

για να δίνει την δυνατότητα χρησιµοποίησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων για 

άντληση χρηµατοδότησης.   
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∆είκτης Κάλυψης Τόκων 

 2003 2004 2005 2006 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος -2.07 -0.91 -0.84 0.90 -0.73 #NUM! 
Ορµύλια 10.14 -7.97 3.86 -22.52 -4.12 #NUM! 
Ανθεµούντας  9.60 -9.90 -8.78 -3.03 -197.06 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Πολύγυρος -1.28 -7.43 -1.45 -7.52 -4.42 55.80 
Ορµύλια -0.73 1.55 6.48 -15.34 -2.01 114.16 
Ανθεµούντας -22.57 -3.98 -2.09 -21.31 -12.49 -1.43 
 

Από την στιγµή που οι δήµοι δεν παράγουν θετικό αποτέλεσµα δεν είναι σε θέση να 

αποπληρώνουν τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που προκύπτουν καταβάλλοντας τους 

χρεωστικού τόκους των δανείων που έχουν συνάψει µε αποτέλεσµα για να 

διατηρήσουν την φερεγγυότητα τους να χρειάζεται να θυσιάζουν διαθέσιµα από τις 

άλλες πηγές χρηµατοδότησης τους, κυρίως βέβαια της κρατικής καθώς είναι και 

σύνηθες  πλέον το φαινόµενο οι τράπεζες, που είναι ο κύριος χρηµατοδότης συνήθως 

ξένων κεφαλαίων, πάντα να συνδέουν την αποπληρωµή των δανείων που χορηγούν  

µε την κρατική χρηµατοδότηση. 

 

Συµπεράσµατα 
 

Από την παραπάνω ανάλυση αποδεικνύετε ότι και οι τρεις δήµοι είναι εντάσεων 

παγίων τα οποία έχουν τοποθετηθεί και επενδυθεί µε χρήση ιδίων κεφαλαίων, επίσης 

η συµµετοχή των µακροπρόθεσµων κεφαλαίων είναι παρά πού µικρή σε σχέση µε το 

µέγεθος των τριών δήµων που σηµαίνει ότι σχεδόν το σύνολο των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων είναι απαλλαγµένο από βάρη και χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

  Επίσης παρατηρήσαµε ότι παρόλο που οι δήµοι δεν έχουν µεγάλο όγκο 

δανείων παρόλα αυτά δεν είναι σε θέση να καλύψουν τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

που προκύπτουν από αυτά διότι το τελικό αποτέλεσµα που παράγουν είναι αρνητικό, 

όπως επίσης παρατηρήσαµε ότι αυτά τα έξοδα αποπληρώνονται θυσιάζοντας µέρος 

της κρατικής επιχορήγησης. 

 Τέλος αναφέραµε κατά την ανάλυση της σχέσης κυκλοφορούντος 

ενεργητικού µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια ότι παρόλο την σχετική καλή εικόνα του 

δείκτη από άποψη µαθηµατικού αποτελέσµατος, από πίσω κρύβεται µία µεγάλη 
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παγίδα µε το µεγάλο κοµµάτι των απαιτήσεων το οποίο παραµένει στάσιµο για 

χρόνια και δεν µπορεί να ρευστοποιηθεί.  
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

6.1 Εισαγωγή 
 

Το έκτο κεφάλαιο  χωρίζεται σε δύο µέρη, στο πρώτο µέρος και  µε την βοήθεια της 

συνάρτησης της γραµµικής παλινδρόµησης θα παραστήσουµε τον ισολογισµό του 

ενιαίου Καλλικρατικού δήµου Πολυγύρου για τα έτη 2011 και 2012, θα συγκρίνουµε 

το 2011 µε τον πραγµατικό ισολογισµό που έχει ήδη συνταχθεί από τον δήµο και µε 

βάση τα ποσοστά απόκλισης των δύο θα δηµιουργήσουµε και τον πραγµατικό 

ισολογισµό του 2012. Στην συνέχεια θα προχωρήσουµε σε κάποιες παρατηρήσεις επί 

της γενικής εικόνας που παρουσιάζει και τέλος θα εφαρµόσουµε αριθµοδείκτες για 

ποιο ειδικές αναλύσεις.  

 Αυτό που θα πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι ένας λόγος που τυχόν θα 

προκύψουν αποκλίσεις είναι το γεγονός  ότι ο τέταρτος δήµος της συνένωσης, ∆ήµος 

Ζερβοχωρίων, επειδή δεν ήταν υποχρεωµένος να τηρεί γενική λογιστική δεν είχε 

συνταγµένους και ψηφισµένους ισολογισµούς, συνεπώς κατά  την εφαρµογή του 

Καλλικράτη χρησιµοποιήθηκαν πέραν της φυσικής απογραφής και απολογιστικά 

στοιχεία τα οποία στην παρούσα εργασία ήταν δύσκολο να χρησιµοποιηθούν και να 

αξιολογηθούν. 

   Στο δεύτερο µέρος χρησιµοποιώντας επίσης τη συνάρτηση της γραµµικής 

παλινδρόµησης εφαρµόζοντας την ίδια εργασία θα παραστήσουµε τους ισολογισµούς 

του 2011 και 2012 του καποδιστριακού δήµου Πολυγύρου σαν να συνέχιζε µόνος 

του, στη συνέχεια και χρησιµοποιώντας τα ποσοστά που κατέχει ο καποδιστριακός 

δήµος στον ενοποιηµένο ισολογισµό θα δηµιουργήσουµε και τους πραγµατικούς 

ισολογισµούς του 2011και 2012, τέλος θα ακολουθήσουν και εδώ  παρατηρήσεις επί 

της γενικής τους εικόνας και στην συνέχεια ανάλυση µε αριθµοδείκτες. 
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6.2 Προβλέψεις Καλλικρατικού ∆ήµου Πολυγύρου 
 

Με τη µέθοδο της παλινδρόµησης θα προσπαθούµε να προβλέψουµε την πορεία του 

συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για τα 

επόµενα έτη και συγκεκριµένα για το 2011 και 2012. Με τη βοήθεια της εξίσωσης :Y 

= α + βX, θα θεωρήσουµε ότι όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και ο χρόνος 

συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά σύµφωνα µε την παραπάνω εξίσωση όπου το Y θα 

είναι όλα τα στοιχεία, το X είναι ο χρόνος, ο οποίος µετράται σε έτη, και το β είναι η 

κλίση της ευθείας. Στη συνέχεια µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων βρίσκουµε 

τις τιµές του α και β που είναι σταθερές για όλα τα έτη και τις βάζουµε στην εξίσωση, 

έτσι σχηµατίζουµε µια εξίσωση  µε αγνώστους µόνο το Υ και το Χ. 

 Πρακτικά λοιπόν ακολουθήσαµε τα έξης βήµατα, πρώτον σχηµατίσαµε τον 

πίνακα 4.0,(βλέπε παράρτηµα), στον οποίο ανά έτος και στοιχείο ισολογισµού και 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης αθροίσαµε τα δεδοµένα και των τριών δήµων 

και στην συνέχεια υπολογίσαµε  το γενικό άθροισµα πάνω στο οποίο βασιστήκαµε 

για τον υπολογισµό και την δηµιουργία των πινάκων πρόβλεψης, (βλέπε 16 πίνακες 

παράτηµα).    

 Οι γενικές παρατηρήσεις που έχουµε να κάνουµε µετά και τον υπολογισµό 

των προβλέψεων για το σύνολο των στοιχείων του ισολογισµού και της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης, είναι όσο αφορά το ενεργητικό προβλέπεται αυξητική τάση 

για το σύνολο του και συγκεκριµένα  245,470,507 για το έτος 2011 και 247,335,049 

για το έτος 2012, το ίδιο ισχύει και για το σύνολο του  παθητικού το οποίο 

ισοσκελίζει µε τα ίδια ποσά. Η αυξητική αυτή τάση είναι αναµενόµενη καθώς όπως 

είπαµε και στην εισαγωγή θα προστεθούν και τα δεδοµένα του τέταρτου δήµου. Τα 

αποτελέσµατα χρήσης επίσης παρουσιάζουν αυξητική τάση όχι µεγάλη και 

ικανοποιητική διότι η απόδοση των προηγούµενων ετών δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή, 

παρόλα αυτά προβλέπεται τέτοια απόδοση µε βάση την οποία µικραίνει η ψαλίδα του 

αρνητικού αποτελέσµατος.   

  

6.3 Σύγκριση Προβλέψεων µε Πραγµατικό Ισολογισµό 2011 
 

Είναι φυσιολογικό όσο αφορά τις προβλέψεις να περιοριζόµαστε σε γενικές 

παρατηρήσεις επί των αριθµητικών δεδοµένων χωρίς περαιτέρω δυνατότητα 

ανάλυσης γιατί στην ουσία απλά ερµηνεύουµε µελλοντικές τάσης, αυτό όµως που τις 
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κάνει να αποκτούν µεγάλη σηµασία και δίνουν το έναυσµα για περαιτέρω ανάλυση 

είναι όταν πλέον συγκρίνονται µε πραγµατικά δεδοµένα.   

 Έχοντας στην κατοχή µας τον τελικό συνταχθέντα και ψηφισθέντα πρώτο 

ισολογισµό του Καλλικρατικού δήµου Πολυγύρου έχουµε να παρατηρήσουµε ότι το 

πραγµατικό ενεργητικό και παθητικό είναι κατά -0,5% µικρότερο σε σχέση µε τις 

προβλέψεις µας,  ποσοστό θα έλεγε κανείς  πολύ µικρό και άνευ σηµασίας για 

παραπάνω ανάλυση, παραπλανητικό κατά την άποψη µας καθόσον σηµασία έχει να 

προσπαθήσουµε να επικεντρωθούµε ειδικά σε κάθε στοιχείο που συνθέτει τόσο το 

ενεργητικό , παθητικό και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 Ξεκινώντας από το ενεργητικό ενδιαφέρον έχει ότι τελικά το σύνολο των 

παγίων είναι µικρότερο του αναµενόµενου καθόσον έλλειπαν και τα στοιχεία ενός 

ολόκληρου δήµου, σίγουρα τα πάγια επιβαρύνθηκαν µε τις αναλογούσες αποσβέσεις 

παρόλα αυτά το γενικό συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι, είτε ο δήµος Ζερβοχωρίων 

δεν έχει πάγια περιουσιακά στοιχεία, πράγµα πολύ σπάνιο, είτε µε την δυνατότητα 

που έδωσε ο Καλλικράτης για νέα απογραφή έγιναν διορθωτικές κινήσεις ως προς 

την αξία του πάγιου εξοπλισµού προκειµένου να ανταποκρίνεται περισσότερο στην 

σηµερινή πραγµατικότητα.  

Επίσης παρατηρούµε ότι το συνολικό κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσίασε 

αύξηση σε σχέση µε την πρόβλεψη µας κατά ποσοστό 17,20% αλλά το αξιοσηµείωτο 

είναι οι επιµέρους εκτίναξη των απαιτήσεων κατά 35% και ο καταποντισµός των 

διαθεσίµων κατά 34,10%. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου ευνοϊκή µετά το πέρας  

της πρώτης χρονιάς του νέου δήµου καθόσον όπως είχαµε εξηγήσει και σε άλλο 

µέρος της εργασίας µας οι απαιτήσεις γενικά στους δήµους κρύβουν πολλές παγίδες 

και δεν είναι πάντα θετικό να αυξάνουν. 

Από την µεριά του παθητικού είναι λογικό να έχουµε µείωση των ιδίων 

κεφαλαίων από την στιγµή που έχουν µειωθεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει όµως η κατά 588,10% αύξηση των προβλέψεων 

και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι για πρώτη φορά δηµιουργούνται 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Στο σκέλος των υποχρεώσεων είχαµε µία µικρή αύξηση της τάξεως του 9,9% 

στις µακροπρόθεσµες η οποία οφείλεται καθαρά στα δάνεια του δήµου Ζερβοχωρίων 

τα οποία ενσωµατώθηκαν στον ισολογισµό, µεγάλο ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει η 

αύξηση κατά 63,9% των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και συγκεκριµένα των 

προµηθευτών κατά 54,3% και των λοιπών κατά 94,3%. 
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 Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως έρχεται να προσθέσει και να 

επιβεβαιώσει τις παρατηρήσεις και επισηµάνσεις στο σκέλος τόσο του ενεργητικού 

όσο και του παθητικού και να προσθέσει µε την σειρά της νέες, αναλυτικότερα 

λοιπόν βλέπουµε ότι η απόδοση του δήµου στην δηµιουργία εσόδων από την 

δραστηριότητα της ύδρευσης αποχέτευσης κ.α ήταν αρνητική κατά -32,5% σε αυτή 

την επίδοση οφείλεται και η µεγάλη αύξηση των απαιτήσεων, παράλληλα είχαµε µία 

πολύ σηµαντική αύξηση κατά 72,10% στα έσοδα από φόρους και τέλη το οποίο 

οφείλεται στο γεγονός ότι µε την εφαρµογή του Καλλικράτη αναλήφθηκαν νέες 

αρµοδιότητες οι οποίες έφεραν νέα τέλη, όπως η είσπραξη του τέλους έκδοσης 

οικοδοµικής αδείας, τα πρόστιµα της πολεοδοµίας κ.α.. 

 Επίσης χρήζει αναφοράς και µελέτης η αύξηση κατά 105,20% των κρατικών 

επιχορηγήσεων, αµέσως λοιπόν δηµιουργείται και εύλογα το ερώτηµα και η απορία, 

πως είναι δυνατόν µε τόσο µεγάλη εισροή κρατικών κεφαλαίων ο δήµος να εµφανίζει 

όπως είδαµε παραπάνω αύξηση κατά 70% περίπου στις υποχρεώσεις του, η απάντηση 

λοιπόν είναι ότι η αύξηση αυτή είναι τελείως παραπλανητική καθόσον και πάλι 

αφορά ποσά τα οποία ο δήµος απλώς διαχειρίζεται µέσα στα πλαίσια των νέων του 

αρµοδιοτήτων, συγκεκριµένα αναφέρουµε ότι από τα 10,656,121€ ποσό που 

αντιστοιχεί στο 50% αυτών αφορά την καταβολή των προνιακών επιδοµάτων 

συνεπώς εάν το αφαιρέσουµε  η επιχορήγηση του δήµου συµπίπτει ακριβώς µε την 

πρόβλεψη µας. 

  Τέλος θα πρέπει να σταθούµε στην αύξηση κατά 33,60% του κόστους των 

αγαθών και υπηρεσιών το οποίο είναι αρκετά µεγάλο αλλά µάλλον αναµενόµενο για 

το πρώτο έτος της λειτουργίας του ενιαίου δήµου, µένη να δούµε εάν θα καταφέρει 

να το συγκρατήσει κατά τα επόµενα έτη η νέα αιρετή διοίκηση, αλλά και στην 

µείωση κατά 53,60% του αρνητικού καθαρού αποτελέσµατος το οποίο δείχνει από 

την άλλη µια πολύ συνετή πολιτική στα έξοδα διοίκησης και δηµοσίων σχέσεων 

επίσης µία µεγάλη πρόκληση για την νέα διοίκηση κατά τα επόµενα έτη. 

 Έχοντας ως δεδοµένο τον πραγµατικό ισολογισµό του 2011 υπολογίσαµε τις 

αποκλίσεις σε σχέση µε τις προβλέψεις µας επίσης για το 2011 και κάνοντας της 

ανάλογες µετατροπές φτιάξαµε τον οριστικό ισολογισµό του 2012, για τον οποίο 

µπορούµε να πούµε από πλευράς τάσεων ότι παρουσιάζει τις ίδιες ιδιαιτερότητες µε 

τον οριστικό  ισολογισµό του 2011 που µόλις αναλύσαµε γι΄ αυτό και δεν θα 

επιµείνουµε παραπάνω. 
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6.4 Ανάλυση 2011 και 2012 µε αριθµοδείκτες 
 

Μετά και την συγκριτική ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων 2011 και 2012 που 

επιχειρήσαµε παραπάνω στην συνέχεια µε την χρήση των αριθµοδεικτών θα 

προσπαθήσουµε να επαληθεύσουµε ή και να διαψεύσουµε τις απόψεις µας σχετικά µε 

την εικόνα και την µέχρι τώρα πορεία του ενιαίου δήµου, επιχειρώντας ταυτόχρονα 

και µία πρόβλεψη για το µέλλον. 

 Ξεκινώντας από την πρώτα κατά σειρά οµάδα αριθµοδεικτών αυτών της 

ρευστότητας έχουµε να παρατηρήσουµε ότι ο νέος δήµος παρουσιάζει σοβαρά 

προβλήµατα ρευστότητας, οι τιµές του δείκτη άµεσης, γενικής ρευστότητας είναι 

µικρότερης της µονάδος και κινούνται µε αρνητική µέση ετήσια µεταβολή διετίας, το 

δε κυκλοφορούν ενεργητικό είναι αρνητικό που σηµαίνει ότι ο νέος δήµος δεν είναι 

σε θέση να καλύψει ούτε τις άµεσες ανάγκες ούτε και αυτές που καθίστανται 

ληξιπρόθεσµες.     

 Η ανάλυση της δεύτερης οµάδας αριθµοδεικτών αυτών της δραστηριότητας 

έρχεται να επιβεβαιώσει και να εξηγήσει το πρόβληµα της ρευστότητας το οποίο 

φαίνεται καθαρά από  την ανάλυση του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των 

απαιτήσεων και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων όπου παρατηρούµε µεν µεγάλη 

κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων το οποίο είναι θετικό αλλά και 

αύξηση της ταχύτητας  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων που σηµαίνει ότι ο δήµος 

δηµιουργεί πολλές υποχρεώσεις σε προµηθευτές οι οποίες και αυξάνουν το κόστος 

δραστηριότητας και λειτουργίας. 

 Η ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης µας δείχνει ότι τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού έχουν 

αποκλειστικά αποκτηθεί µε ίδια κεφάλαια ενώ δεν βαρύνονται µε χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα. 

 Τέλος ενδιαφέρον έχει η ανάλυση της αποδοτικότητας του δήµου η οποία 

κινείται σε χαµηλά µεν αλλά θετικά όσο αφορά το µικτό περιθώριο κέρδους και 

αρνητικά όσο αφορά το καθαρό περιθώριο κέρδους, όπως επανειληµµένα έχουµε 

αναφέρει αυτή η αντίθεση είναι που κάνει την διαφορά και θα πρέπει να 

ενεργοποιήσει τον δήµο δηλαδή η συγκράτηση του κόστους παραγωγής να 

συνοδεύεται και από συγκράτηση του κόστους διοίκησης και δηµοσίων σχέσεων. 

 ∆εν κάνει φυσικά εντύπωση το µέγεθος του δείκτη απόδοσης των επενδυµένων 

κεφαλαίων ο οποίος κινείται σε µηδενικά επίπεδα και η οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσει την 
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αιρετή διοίκηση και όχι µόνο στον επανασχεδιασµό και αξιοποίηση της υπάρχουσας 

περιουσίας ενώ κάθε επένδυση σε πάγιο εξοπλισµό είναι µάλλον απαγορευτική στην 

υπάρχουσα κατάσταση. 

      

6.5 Προβλέψεις Καποδιστριακού ∆ήµου Πολυγύρου 
 

Με τη µέθοδο της παλινδρόµησης θα προσπαθούµε να προβλέψουµε την πορεία του 

συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του 

καποδιστριακού δήµου Πολυγύρου για τα επόµενα έτη και συγκεκριµένα για το 2011 

και 2012. Με τη βοήθεια της εξίσωσης :Y = α + βX, θα θεωρήσουµε ότι όλα τα 

στοιχεία του ισολογισµού και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά σύµφωνα 

µε την παραπάνω εξίσωση όπου το Y θα είναι όλα τα στοιχεία, το X είναι ο χρόνος, ο 

οποίος µετράται σε έτη, και το β είναι η κλίση της ευθείας. Στη συνέχεια µε τη 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων βρίσκουµε τις τιµές του α και β που είναι 

σταθερές για όλα τα έτη και τις βάζουµε στην εξίσωση, έτσι σχηµατίζουµε µια 

εξίσωση  µε αγνώστους µόνο το Υ και το Χ. 

 Πρακτικά λοιπόν ακολουθήσαµε τα έξης βήµατα, πρώτον σχηµατίσαµε τον 

πίνακα 5.0,(βλέπε παράρτηµα), στον οποίο ανά έτος και στοιχείο ισολογισµού και 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης αθροίσαµε τα δεδοµένα του καποδιστριακού 

δήµου Πολυγύρου και στην συνέχεια υπολογίσαµε  το γενικό άθροισµα πάνω στο 

οποίο βασιστήκαµε για τον υπολογισµό και την δηµιουργία των πινάκων πρόβλεψης, 

(βλέπε 16 πίνακες παράτηµα).    

 Οι γενικές παρατηρήσεις που έχουµε να κάνουµε µετά και τον υπολογισµό 

των προβλέψεων για το σύνολο των στοιχείων του ισολογισµού και της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης, είναι όσο αφορά το ενεργητικό προβλέπεται µικρή αυξητική 

τάση για το σύνολο του το έτος 2011 και συγκεκριµένα  42,379,117 και µικρή µείωση 

για το έτος 2012 και συγκεκριµένα 42,063,542, το ίδιο ισχύει και για το σύνολο του  

παθητικού το οποίο ισοσκελίζει µε τα ίδια ποσά. Τα αποτελέσµατα χρήσης επίσης 

παρουσιάζουν αυξητική τάση όχι τόσο µεγάλη βέβαια διότι επίσης η απόδοση των 

προηγούµενων ετών δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή, παρόλα αυτά προβλέπεται τέτοια 

απόδοση µε βάση την οποία µικραίνει η ψαλίδα του αρνητικού αποτελέσµατος.   
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6.6 Σύγκριση Προβλέψεων µε Πραγµατικό Ισολογισµό 2011 
 

Προκειµένου να συντάξουµε τον προϋπολογισµό του Καποδιστριακού δήµου 

Πολυγύρου για το 2011 ακολουθήσαµε την ακόλουθη µεθοδολογία, όταν αθροίσαµε 

το σύνολο των ισολογισµών προκειµένου να βγάλουµε τις προβλέψεις για τον 

Καλλικρατικό δήµο εκεί υπολογίσαµε και τα ποσοστά που κατέχει ο δήµος 

Πολυγύρου στο συνολικό άθροισµα, παράλληλα και έχοντας στην κατοχή µας τον 

τελικό συνταχθέντα και ψηφισθέντα πρώτο ισολογισµό του Καλλικρατικού δήµου 

Πολυγύρου επί αυτού του ισολογισµού βγάλαµε την αναλογία του οριστικού 

Καποδσιτριακού ισολογισµού για το 2011. Στην συνέχεια βγάλαµε τα ποσοστά 

αποκλίσεων µεταξύ αυτού και των προβλέψεων προκειµένου να συντάξουµε τον 

τελικό ισολογισµό και για το 2012.  Έχουµε λοιπόν να παρατηρήσουµε ότι το 

πραγµατικό ενεργητικό και παθητικό είναι κατά 0,06%  µεγαλύτερο σε σχέση µε τις 

προβλέψεις µας,  ποσοστό θα έλεγε κανείς  πολύ µικρό και άνευ σηµασίας για 

παραπάνω ανάλυση, παραπλανητικό κατά την άποψη µας καθόσον σηµασία έχει να 

προσπαθήσουµε να επικεντρωθούµε ειδικά σε κάθε στοιχείο που συνθέτει τόσο το 

ενεργητικό , παθητικό και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 Ξεκινώντας από το ενεργητικό ενδιαφέρον έχει ότι τελικά το σύνολο των 

παγίων αυξάνει µε ποσοστό περίπου 7% µία εξέλιξη η οποία δεν συνάδει µε την 

εικόνα του δήµου µέχρι το οικ. έτος 2010.  

Επίσης παρατηρούµε ότι το συνολικό κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσίασε 

αύξηση σε σχέση µε την πρόβλεψη µας κατά ποσοστό 16,00% παρουσιάζοντας και 

πάλι την αντίθετη εικόνα της µεγάλης αύξησης των απαιτήσεων κατά 30% και της 

µείωσης των διαθεσίµων κατά 58,00%. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου ευνοϊκή 

αλλά έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η παθογένεια  των προηγούµενων χρόνων έχει 

δηµιουργήσει τελικά µία µόνιµη κατάσταση µάλλον δύσκολα αναστρέψιµη. 

Από την µεριά του παθητικού είναι λογικό να έχουµε αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων από την στιγµή που έχουν αύξηση στα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και εδώ η κατά  86,00% αύξηση των προβλέψεων 

και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι για πρώτη φορά δηµιουργούνται 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Στο σκέλος των υποχρεώσεων έχουµε µία ενδιαφέρουσα εξέλιξη µε την 

αύξηση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 28% που σηµαίνει ότι ο δήµος 

Πολυγύρου εάν συνέχιζε µόνος του θα κατέφευγε σε τραπεζικό δανεισµό,  επίσης δεν 
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θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη και  η αύξηση κατά 35% των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων µε τους προµηθευτές να αυξάνουν κατά ποσοστό  30%. 

 Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως απάντα στην πρόβλεψη µαµας µετά 

την αύξηση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων στο σκέλος του παθητικού αφού 

έχουµε µία µείωση της τάξεως του -39% στα έσοδα από την δραστηριότητα της 

ύδρευσης αποχέτευσης κ.α παράλληλα έχουµε µία ενδιαφέρουσα αύξηση κατά 43% 

στα έσοδα επιβολής φόρων και τελών και µία επίσης αύξηση κατά 46% στα έσοδα 

από το κράτος, µε τελικό αποτέλεσµα αύξηση του τζίρου κατά 30%. 

  Τέλος θα πρέπει να σταθούµε στην αύξηση κατά 32% του κόστους των 

αγαθών και υπηρεσιών αλλά µε την ενδιαφέρουσα εξέλιξη ότι δεν δηµιουργεί 

αρνητικά µικτά κέρδη τα οποία αυξάνουν θετικά µε ποσοστό 16% και τα οποία 

δίνουν όπως ξέρουµε την δυνατότητα για κάλυψη εξόδων λειτουργικών και 

διοικητικών.  

 Οι χρεωστικοί τόκοι είναι αυξηµένοι κατά 48% λόγω του δανεισµού αλλά 

παρόλα αυτά η εικόνα του οριστικού ισολογισµού καταλήγει να µειώσει το αρνητικό 

αποτέλεσµα των προβλέψεων κατά 100% 

 Έχοντας ως δεδοµένο τον πραγµατικό ισολογισµό του 2011 υπολογίσαµε τις 

αποκλίσεις σε σχέση µε τις προβλέψεις µας επίσης για το 2011 και κάνοντας της 

ανάλογες µετατροπές φτιάξαµε τον οριστικό ισολογισµό του 2012, για τον οποίο 

µπορούµε να πούµε από πλευράς τάσεων ότι παρουσιάζει τις ίδιες ιδιαιτερότητες µε 

τον οριστικό  ισολογισµό του 2011 που µόλις αναλύσαµε όσο αφορά το σκέλος του 

ενεργητικού και παθητικού αλλά µε µερικές ενδιαφέρουσες προβλέψεις για τα 

αποτελέσµατα όπως την αρνητική κάλυψη των εσόδων µε την αντίστοιχη θετική του 

7%, µε την ταυτόχρονη όµως µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά 12% και 

των εσόδων επιβολής φόρων κλ.π. κατά 40%, µε αποτέλεσµα του αρνητικού µικτού 

κέρδους καθώς και του τελικού αποτελέσµατος. 

  

6.7 Ανάλυση 2011 και 2012 µε αριθµοδείκτες 
 

Μετά και την συγκριτική ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων 2011 και 2012 που 

επιχειρήσαµε παραπάνω στην συνέχεια µε την χρήση των αριθµοδεικτών θα 

προσπαθήσουµε να επαληθεύσουµε ή και να διαψεύσουµε τις απόψεις µας σχετικά µε 

την εικόνα και την µέχρι τώρα πορεία του ενιαίου δήµου, επιχειρώντας ταυτόχρονα 

και µία πρόβλεψη για το µέλλον. 
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 Ξεκινώντας από την πρώτα κατά σειρά οµάδα αριθµοδεικτών αυτών της 

ρευστότητας έχουµε να παρατηρήσουµε ότι ο εάν ο δήµος Πολυγύρου συνέχιζε µόνος 

του χωρίς την εφαρµογή του Καλλικράτη θα παρουσίαζε γενικά προβλήµατα 

ρευστότητας, οι τιµές του δείκτη άµεσης είναι πολύ χαµηλές αφού και τα διαθέσιµα 

είναι χαµηλά, αντίθετα ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσιάζει µία θετική 

εξέλιξη το 2012 όπως και το κεφάλαιο κίνησης, αλλά µε το µεγάλο ερωτηµατικό του 

πόσο ρευστοποιήσιµες είναι οι αυξηµένες απαιτήσεις του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού στον ισολογισµό, άρα ο δήµος θα αντιµετώπιζε προβλήµατα να 

ανταπεξέλθει στην καθηµερινότητα του.     

 Η ανάλυση της δεύτερης οµάδας αριθµοδεικτών αυτών της δραστηριότητας 

έρχεται να επιβεβαιώσει και να εξηγήσει το πρόβληµα της ρευστότητας το οποίο 

φαίνεται καθαρά από  την ανάλυση του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των 

απαιτήσεων και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων όπου παρατηρούµε µεν µεγάλη 

κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων το οποίο είναι θετικό αλλά και 

αύξηση της ταχύτητας  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων που σηµαίνει ότι ο δήµος 

δηµιουργεί πολλές υποχρεώσεις σε προµηθευτές οι οποίες και αυξάνουν το κόστος 

δραστηριότητας και λειτουργίας. 

 Η ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης µας δείχνει ότι τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού έχουν 

αποκλειστικά αποκτηθεί µε ίδια κεφάλαια ενώ δεν βαρύνονται µε χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα. 

 Τέλος ενδιαφέρον έχει η ανάλυση της αποδοτικότητας του δήµου η οποία 

κινείται σε χαµηλά µεν αλλά θετικά όσο αφορά το µικτό περιθώριο κέρδους και 

αρνητικά όσο αφορά το καθαρό περιθώριο κέρδους, όπως επανειληµµένα έχουµε 

αναφέρει αυτή η αντίθεση είναι που κάνει την διαφορά και θα πρέπει να 

ενεργοποιήσει τον δήµο δηλαδή η συγκράτηση του κόστους παραγωγής να 

συνοδεύεται και από συγκράτηση του κόστους διοίκησης και δηµοσίων σχέσεων. 

 ∆εν κάνει φυσικά εντύπωση το µέγεθος του δείκτη απόδοσης των 

επενδυµένων κεφαλαίων ο οποίος κινείται σε µηδενικά επίπεδα και η οποία θα πρέπει 

να ενεργοποιήσει την αιρετή διοίκηση και όχι µόνο στον επανασχεδιασµό και 

αξιοποίηση της υπάρχουσας περιουσίας ενώ κάθε επένδυση σε πάγιο εξοπλισµό είναι 

µάλλον απαγορευτική στην υπάρχουσα κατάσταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

7.1 Συµπεράσµατα 
 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικειµενικό σκοπό να εκφράσει άποψη για το εάν η 

εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης ευνόησε ή όχι τον δήµο Πολυγύρου, 

προκειµένου να απαντήσουµε το ερώτηµα αυτό ακολουθήσαµε διάφορα σταδία 

µελέτης και προσέγγισης του θέµατος, θεωρητικά και πρακτικά. 

 Τα συνολικά συµπεράσµατα µας θα τα χωρίσουµε σε δύο κατηγορίες, στην 

πρώτη θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε το πρόγραµµα Καλλικράτης, ενώ στην 

δεύτερη θα το προσεγγίσουµε από την οπτική γωνία των δήµων. 

 Όσο αφορά την πρώτη κατηγορία τα συµπεράσµατα µας είναι ότι το 

πρόγραµµα Καλλικράτης αφουγκράστηκε το πρόβληµα της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και σωστά το τοποθέτησε µέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ευρωπαϊκής 

ένωσης, της οποίας µέλλος είναι και η χώρα µας. 

 Παρόλα αυτά πάντα η θεωρία διαφέρει από την πράξη διότι αυτό που δεν 

έγινε πριν την απόφαση εφαρµογής του ήταν ένας ορθολογιστικός έλεγχος της 

λειτουργίας των δήµων, φάνηκε ότι κατά τον σχεδιασµό σίγουρα αγνοήθηκαν 

κάποιες από τις ιδιαιτερότητες τους καθώς και το γεγονός ότι αποτελούν µέρος της 

γενικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

 Πως είναι λοιπόν δυνατόν να ζητάς άλµατα από το ένα κοµµάτι της 

λειτουργίας του κράτους και µάλιστα από ένα από τα ποιο ευαίσθητο όταν το κύριο 

σώµα παραµένει αδρανές δυσκίνητο και δυσλειτουργικό. 

 Πως είναι δυνατόν να σχεδιάζεις και να θέλεις να εφαρµόσεις ένα πρόγραµµα 

όταν δεν έχεις ελέγξεις πρώτα την ποιότητα των δήµων τόσο σε ανθρώπινο όσο και 

υλικοτεχνικό  δυναµικό και µάλιστα όταν κατά την συνένωση επετράπησαν τοπικές 

ίντριγκές φιλοδοξίες και αβάσιµα επιχειρήµατα, µε αποτέλεσµα σε µερικές περιοχές 

να έχουν δηµιουργηθεί µεγάλοι δήµοι και σε άλλες να παραµένουν σχετικά µικροί  µε 

αποτέλεσµα την  διαιώνιση της κατάστασης. 

 Από την πρακτική εφαρµογή του αποδεικτικέ µία προχειρότητα καθόσον 

σήµερα τρία χρόνια µε τα την εφαρµογή του συνεχίζει να εξαφανίζει προβλήµατα 

δυσλειτουργίας να υπάρχει µία πληθώρα νοµοθετικών πράξεων για να καλυφτούν 
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πρακτικά θέµατα το πλήθος των οποίων είναι τόσο µεγάλο που πλέον έχει γίνει 

τροχοπέδη στην καθηµερινότητα τω δήµων. 

 Οι Ο.Τ.Α. στην ελληνική επικράτεια λειτουργούν κατά την άποψη µας µε µία 

να µας επιτραπεί η έκφραση διεθνή πατέντα, καθόσον ανήκουν στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, ελέγχονται για την νοµιµότητα των 

πράξεων τους από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και λειτουργούν µε τις διατάξεις 

γενικής δηµόσιας λογιστικής και ταµειακής διαχείρισης που υπάγεται στην 

αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι και οι ίδιοι 

οι δηµοτικοί υπάλληλοι διαφόρων τµηµάτων, (π.χ. Τεχνικής και Οικονοµικής 

Υπηρεσίας),  αντιµετωπίζουν καθηµερινά προβλήµατα συνεργασίας λόγο του 

διαφορετικού µονίµου πλαισίου που δουλεύει το κάθε τµήµα, αλλά το ποιο 

σηµαντικό επίσης είναι ότι κάθε υπουργείο κατά την έκδοση νόµων ή αποφάσεων 

αγνοεί το άλλο µε αποτέλεσµα να µην µπορεί ένας νόµος ή υπουργική απόφαση να 

εφαρµοστεί σχεδόν ποτέ αµέσως µε την έκδοση της.  

  Στην πραγµατικότητα αποδεικνύετε ότι µε το σχέδιο Καλλικράτης, πέρα από 

τα φιλόδοξά σχέδια των εισηγητών εκθέσεων περί αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού 

των δήµων και τις τοπικής κοινωνίας επίτευξης οικονοµικής ανάτασης της 

περιφέρειας συµβάλλοντας στην δηµιουργία πλεονασµάτων σε επίπεδο πολιτείας, 

επιχειρήθηκε µία επανεκκίνηση µέρος της λειτουργίας όλου του κράτους βάζοντας 

κάτω από το “χαλί” όλα τα προβλήµατα και τις µέχρι τότε παθογένειες. 

   Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι να αφήσει τον αναγνώστη µε την 

πικρία τέτοιων συµπερασµάτων, τα οποία πηγάζουν από προσωπικές εµπειρίες και 

τριβή µε την καθηµερινότητα, αλλά από την υποχρέωση να αποτυπωθεί η  

πραγµατικότητα όπως ακριβώς είναι, το σίγουρο είναι πάντως ότι αυτή η πικρία 

πηγάζει περισσότερο από το γεγονός ότι το σχέδιο Καλλικράτης είναι από τα λίγα 

νοµοθετήµατα τα οποία στόχευσαν σωστά και πραγµατικά θα βοηθούσε και θα 

βοηθήσει το µοναδικό του µειονέκτηµα ήταν απλώς η προχειρότητα εκτέλεσης.  

 Η δεύτερη κατηγορία συµπερασµάτων αφορά γενικά τους δήµους ως νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αλλά και ειδικά τους τέσσερις δήµους που ενώθηκαν µε 

βάση το σχέδιο και τους οποίους αναλύσαµε στο πρακτικό σκέλος της εργασίας.  

Αυτό που επισηµάναµε και διευκρινίσαµε αρκετές φορές είναι ότι η 

λειτουργία και σκοπός  ενός δήµου είναι να οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο και να 

παράγει τέτοιο έργο, του οποίου τελικώς αποδέκτης είναι ο πολίτης – δηµότης ο 

οποίος κατοικεί και δραστηριοποιείται εντός των χωρικών ορίων της περιφέρειας που 
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περιβάλει τον δήµο. Επίσης οι ανάγκες από εποχή σε εποχή µεταβάλλονται µε 

συνέπεια ο δήµος για να είναι σε θέση να ακολουθεί όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 

έχει την ευελιξία και τα ανακλαστικά να αφουγκράζεται τις αλλαγές και να 

προσαρµόζεται κατάλληλα, όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα περιβάλλον άκρως 

ανταγωνιστικό για τον δήµο µέσα στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί και  προσφέρει 

το έργο του.         

Επίσης είναι κοινό µυστικό ότι οι δήµοι όλης της χωρικής επικράτειας στην 

Ελλάδα αποτελώντας κοµµάτι της κεντρικής κυβέρνησης  κατάφεραν να 

δηµιουργήσουν τις ίδιες συνθήκες αδιαφάνειας σκανδάλων διαφθοράς και γενικά 

δυσλειτουργίας µε αποτέλεσµα στη λογική του απλού πολίτη ένας δήµος να ισούται 

µε ένα κοινό δηµόσιο φορέα τον οποίο και εναντιώνεται καθηµερινά. Εδώ έγκειται 

και η µεγαλύτερη κρητική για το γεγονός δηλαδή ότι οι δήµοι µε τις αιρετές τους 

διοικήσεις δεν κατέβαλλαν καµία προσπάθεια να ξεχωρίσουν αντίθετα 

κουκουλώθηκαν και συγκαλύφθηκαν για προστασία! µε τον µανδύα του δηµοσίου, η 

προοδευτικότητα τους δε εµφανίζεται εξ ολοκλήρου στον τρόπο και στην 

εφευρετικότητα χρησιµοποίησης του δηµοσίου αλλά και τοπικού χρήµατος.  

 Όσο αφορά τώρα ειδικότερα τους τέσσερις δήµους που συνενώθηκαν, 

Πολυγύρου, Ορµύλιας, Ανθεµούντα και Ζερβοχωρίων, φάνηκε από την ανάλυση των 

χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων ότι η ένωση τους ήταν ένωση προβληµατική 

καθώς τα ατοµικά τους προβλήµατα, µικρά ή µεγάλα, έγιναν πρόβληµα του ενιαίου 

δήµου ενώ τα θετικά τους καθενός δυστυχώς χάθηκαν και απορροφήθηκαν από την 

γενική κατάσταση.    

 Αναλυτικότερα η εικόνα που παρουσίασαν είναι αυτή δήµων µε µεγάλη 

ακίνητη και κινητή περιουσία επενδυµένοι εξολοκλήρου µε ίδια κεφάλαια, 

απαλλαγµένη όµως από µεγάλα χρηµατοοικονοµικά βάρη. Το µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους µέσα από 

την δραστηριότητα τους όπως αυτή απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης όπου εκεί φαίνονται τα συνολικά έσοδα και έξοδα. Εκεί εντοπίσαµε την 

εικόνα της αδιαφορίας ως προς την επιβολή και συλλογή των τοπικών εσόδων τον 

µεγάλο κρατικό παρεµβατισµό µε τις επιχορηγήσεις οι οποίες όπως αποδείχτηκε  δεν 

έκαναν την διαφορά αλλά δυστυχώς αντιµετωπίστηκαν ως αντίποδας για την 

δυσκολία συλλογής και δηµιουργίας εσόδων. Τα έξοδα από την άλλη κάποιοι δήµοι 

προσπάθησαν και  τα συγκράτησαν, όπως ο ∆ήµος Πολυγύρου, κάποιοι άλλοι όµως 

τα άφησαν και ξέφυγαν ανεξέλεγκτα, ∆ήµος Ορµύλιας και Ανθεµούντα), αλλά 
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κατέφυγαν και σε δανεισµό για να συνεχίσουν να ξοδεύουν µε τις επιπλέον χρεώσεις 

και χρηµατοοικονοµικές συνέπειες.   

 Το τελικό συµπέρασµα µας από την χρηµατοοικονοµική κατάσταση που 

αναλύσαµε ήταν ότι ο ενιαίος δήµος όδευε σε δανεισµό για την εξυπηρέτηση των 

υποχρεώσεων του επαληθευτήκαµε διότι το 2012 πράγµατι σύναψε δάνειο, όπως 

επίσης και η κεντρική κυβέρνηση αφουγκράστηκε το θέµα βλέποντας τα οικονοµικά 

προβλήµατα που φορτώθηκαν οι συνενωµένοι δήµοι και γι αυτό τους χρηµατοδότησε 

για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων τους.    

 Επίσης από την χρηµατοοικονοµική ανάλυση του δήµου Πολυγύρου ατοµικά 

προέκυψε το ενθαρρυντικό ότι παρουσίασε µία δυναµική επένδυσης µε παράλληλη 

αύξηση εσόδων η οποία οφείλεται µέλλον στην καλύτερη οργάνωση του, αλλά µας 

πληροφόρησε ότι ούτε αυτός θα ξέφευγε τελικά από τον δανεισµό.  

 Παρόλα αυτά µε βεβαιότητα θα λέγαµε ότι η εφαρµογή του σχεδίου 

Καλλικράτης µε την συνένωση που ακολούθησε τελικά  δεν τον ευνόησε αφού 

παρόλο που  ήταν ο ποιο µεγάλος σε µέγεθος είχε καταφέρει σε µεγάλο βαθµό να 

συγκρατήσει τα έξοδα του που του έδιναν επιπλέον περιθώριο για κάλυψη των 

λοιπών διοικητικών εξόδων και εξόδων δηµοσίων σχέσεων τα οποία θα έπρεπε να 

συγκρατήσει περισσότερο.   

 

7.2 Προτάσεις 
 

Όλα τα παραπάνω όπως είναι κατανοητό συνθέτουν µία αρκετά ιδιόρρυθµη 

κατάσταση, µέσα στην οποία οποιαδήποτε συµβουλή και κατεύθυνση προς την 

κεντρική κυβέρνηση αλλά και αιρετή τοπική εξουσία να θεωρείται 

παρακινδυνευµένη. Παρόλα αυτά η σηµερινή οικονοµική κατάσταση της Ελλάδος 

επιβάλλει και αποτελεί µονόδροµο την οργάνωση και εκσυγχρονισµό του 

φοροεισπρακτικού µηχανισµού όλου του κράτους  και των δήµων διότι στην πράξη 

έχει αποδειχτεί ότι η επιτυχία δεν είναι να επιβάλεις νέους φόρους και εισφορές αλλά 

να τους εισπράττεις.     

 Ο συγκεντρωτισµός του κράτους θα πρέπει να ελαττωθεί σταδιακά για να 

γίνει όµως αυτό επιβάλλεται η τελική απόφαση και κατεύθυνση για το πώς θέλουµε 

να είναι και µα λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση και τι σκοπό να εξυπηρετεί να 

αλλάξει το θεσµικό και οικονοµικό πλαίσιο που τους διέπει για να γίνουν ποιο 

ευέλικτοι δηµοσιονοµικά. Αυτό όµως επίσης επιβάλλει και στροφή 360ο  
µοιρών στην 
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συµπεριφορά της αιρετής διοίκησης για το πώς αντιµετωπίζουν τους δήµους που 

εκλέγονται και διοικούν αλλά και στροφή των πολιτών δηµοτών οι οποίοι να 

συµµετέχουν και να διεκδικούν όχι σε ατοµικό αλλά σε συλλογικό επίπεδο. 

 Όλα τα παραπάνω έχουν ένα µεγάλο πλεονέκτηµα ότι το θεσµικό πλαίσιο µε 

νόµους υπάρχει σε πολύ µεγάλο ποσοστό και δεν χρειάζεται άλλους, είναι καιρός 

πλέον να αρχίζουν να εφαρµόζονται.  
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Πίνακας 1.0

Α/Α Περιγραφή

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 39,219,932 40,107,154 40,440,524 40,390,906 41,180,269 41,620,266 41,867,248 42,441,164
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 2,362,836 2,878,021 2,476,339 3,148,848 3,042,376 2,680,325 2,046,340 2,195,444
3 Απαιτήσεις 1,766,582 2,261,476 1,773,508 2,028,934 2,500,703 1,932,181 1,251,877 1,522,156
4 ∆ιαθέσιµα 596,254 616,545 702,831 1,119,914 541,673 748,144 794,463 673,288
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 358,633 537,833 311,700 279,794 391,657 261,406 94,233 60,390
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41,941,401 43,523,008 43,228,563 43,819,548 44,614,302 44,561,997 44,007,821 44,696,998

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 37,031,166 39,613,744 39,670,556 40,696,733 41,402,434 41,726,628 41,884,248 42,264,402
8 Ιδια Κεφάλαια 37,031,166 39,613,744 39,670,556 40,696,733 41,402,434 41,726,628 41,884,248 42,264,402
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 166,127 146,879 6,146 0 0 0 0 0

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1,619,315 1,772,296 1,919,845 2,075,303 2,210,834 2,339,583 1,938,429 2,153,713

11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3,020,468 1,893,444 1,504,042 968,485 924,475 420,560 185,144 278,883
12 Προµηθευτές 2,281,994 1,595,172 1,279,120 602,178 716,195 243,627 63,273 137,006

13 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 738,474 298,272 224,922 366,307 208,280 176,933 121,871 141,877
14 Σύνολο υποχρεώσεων 4,639,783 3,665,740 3,423,887 3,043,788 3,135,309 2,760,143 2,123,573 2,432,596
15 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 104,325 96,645 127,974 79,027 76,559 75,226 0 0

16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 41,941,401 43,523,008 43,228,563 43,819,548 44,614,302 44,561,997 44,007,821 44,696,998

Α/Α Περιγραφή

1/1/2010 1/1/2009 1/1/2008 1/1/2007 01/01/2006 1/1/2005 1/1/2004 1/1/2003

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

17 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2,598,274 2,651,131 2,572,448 2,339,622 2,284,457 2,455,752 2,351,281 1,994,155

18 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 582,706 798,055 405,831 253,916 1,436,792 966,000 739,753 483,044

19 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 2,265,877 3,157,863 2,384,097 1,269,030 1,209,502 1,130,375 911,593 836,324

20 Συνολικός κύκλος εργασιών 5,446,857 6,607,049 5,362,376 3,862,568 4,930,751 4,552,127 4,002,627 3,313,523
21 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 4,652,861 4,922,530 4,946,083 3,938,828 3,949,443 3,835,558 3,583,679 3,051,648

22 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 793,996 1,684,519 416,293 -76,260 981,308 716,569 418,948 261,875
23 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 121,502 128,544 129,478 74,656 175,353 141,282 105,743 165,569

24 Κέρδη / (ζηµιές) -913,475 -186,120 -961,978 -95,255 157,238 -119,335 -95,974 -343,340

όλα τα ποσά, σε όλες τις καταστάσεις είναι σε χιλ. Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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Α/Α Περιγραφή 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 93.51 92.15 93.55 92.18 92.30 93.40 95.14 94.95

2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.63 6.61 5.73 7.19 6.82 6.01 4.65 4.91

3 Απαιτήσεις 4.21 5.20 4.10 4.63 5.61 4.34 2.84 3.41

4 ∆ιαθέσιµα 1.42 1.42 1.63 2.56 1.21 1.68 1.81 1.51

5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0.86 1.24 0.72 0.64 0.88 0.59 0.21 0.14

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 88.29 91.02 91.77 92.87 92.80 93.64 95.17 94.56

8 Ιδια Κεφάλαια 88.29 91.02 91.77 92.87 92.80 93.64 95.17 94.56

9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0.40 0.34 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.86 4.07 4.44 4.74 4.96 5.25 4.40 4.82

11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.20 4.35 3.48 2.21 2.07 0.94 0.42 0.62

12 Σύνολο υποχρεώσεων 11.06 8.42 7.92 6.95 7.03 6.19 4.83 5.44

13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0.25 0.22 0.30 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00

14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Περιγραφή

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006  31/12/2004 31/12/2003

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 47.70 40.13 47.97 60.57 46.33 53.95 58.74 60.18

16 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 10.70 12.08 7.57 6.57 29.14 21.22 18.48 14.58

17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 41.60 47.80 44.46 32.85 24.53 24.83 22.77 25.24

18 Συνολικός κύκλος εργασιών 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 85.42 74.50 92.24 101.97 80.10 84.26 89.53 92.10

20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 14.58 25.50 7.76 -1.97 19.90 15.74 10.47 7.90

21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.23 1.95 2.41 1.93 3.56 3.10 2.64 5.00

22 Κέρδη / (ζηµιές) -16.77 -2.82 -17.94 -2.47 3.19 -2.62 -2.40 -10.36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Πίνακας 1.1   Κοινού Μεγέθους
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 Πίνακας 1.2

Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 92.41 94.50 95.29 95.17 97.03 98.07 98.65 100.00 100.00 102.26 103.11 102.99 105.00 106.12 106.75 108.21
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 107.62 131.09 112.79 143.43 138.58 122.09 93.21 100.00 100.00 121.80 104.80 133.27 128.76 113.44 86.61 92.92
3 Απαιτήσεις 116.06 148.57 116.51 133.29 164.29 126.94 82.24 100.00 100.00 128.01 100.39 114.85 141.56 109.37 70.86 86.16
4 ∆ιαθέσιµα 88.56 91.57 104.39 166.34 80.45 111.12 118.00 100.00 100.00 103.40 117.87 187.82 90.85 125.47 133.24 112.92
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 593.86 890.60 516.15 463.31 648.55 432.86 156.04 100.00 100.00 149.97 86.91 78.02 109.21 72.89 26.28 16.84
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 93.83 97.37 96.71 98.04 99.81 99.70 98.46 100.00 100.00 103.77 103.07 104.48 106.37 106.25 104.93 106.57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 87.62 93.73 93.86 96.29 97.96 98.73 99.10 100.00 100.00 106.97 107.13 109.90 111.80 112.68 113.11 114.13
8 Ιδια Κεφάλαια 87.62 93.73 93.86 96.29 97.96 98.73 99.10 100.00 100.00 106.97 107.13 109.90 111.80 112.68 113.11 114.13
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 100.00 88.41 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 75.19 82.29 89.14 96.36 102.65 108.63 90.00 100.00 100.00 109.45 118.56 128.16 136.53 144.48 119.71 133.00
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1,083.06 678.94 539.31 347.27 331.49 150.80 66.39 100.00 100.00 62.69 49.79 32.06 30.61 13.92 6.13 9.23
12 Σύνολο υποχρεώσεων 190.73 150.69 140.75 125.13 128.89 113.46 87.30 100.00 100.00 79.01 73.79 65.60 67.57 59.49 45.77 52.43
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 138.68 128.47 170.12 105.05 101.77 100.00 0.00 0.00 100.00 92.64 122.67 75.75 73.39 72.11 0.00 0.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 93.83 97.37 96.71 98.04 99.81 99.70 98.46 100.00 100.00 103.77 103.07 104.48 106.37 106.25 104.93 106.57
Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 130.29 132.95 129.00 117.32 114.56 123.15 117.91 100.00 100.00 102.03 99.01 90.05 87.92 94.51 90.49 76.75

16 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 120.63 165.21 84.02 52.57 297.45 199.98 153.14 100.00 100.00 136.96 69.65 43.58 246.57 165.78 126.95 82.90
17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 270.93 377.59 285.07 151.74 144.62 135.16 109.00 100.00  139.37 105.22 56.01 53.38 49.89 40.23 36.91
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 164.38 199.40 161.83 116.57 148.81 137.38 120.80 100.00 100.00 121.30 98.45 70.91 90.52 83.57 73.49 60.83
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 152.47 161.31 162.08 129.07 129.42 125.69 117.43 100.00 100.00 105.80 106.30 84.65 84.88 82.43 77.02 65.59
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 303.20 643.25 158.97 -29.12 374.72 273.63 159.98 100.00 100.00 212.16 52.43 -9.60 123.59 90.25 52.76 32.98
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 73.38 77.64 78.20 45.09 105.91 85.33 63.87 100.00 100.00 105.80 106.56 61.44 144.32 116.28 87.03 136.27
22 Κέρδη / (ζηµιές) 266.06 54.21 280.18 27.74 -45.80 34.76 27.95 100.00 100.00 20.37 105.31 10.43 -17.21 13.06 10.51 37.59

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Α/Α Περιγραφή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  
Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή 

Α υ ξ ο µ ε ι ώ  σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005 2003-2004
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 40,908,433 -0.98 887,222.00 2.26 333,370.00 0.83 -49,618.00 -0.12 789,363.00 1.95 439,997.00 1.07 246,982.00 0.59 573,916.00 1.37
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 2,603,816 0.92 515,185.00 21.80 -401,682.00 -13.96 672,509.00 27.16 -106,472.00 -3.38 -362,051.00 -11.90 -633,985.00 -23.65 149,104.00 7.29
3 Απαιτήσεις 1,879,677 1.88 494,894.00 28.01 -487,968.00 -21.58 255,426.00 14.40 471,769.00 23.25 -568,522.00 -22.73 -680,304.00 -35.21 270,279.00 21.59
4 ∆ιαθέσιµα 724,139 -1.51 20,291.00 3.40 86,286.00 14.00 417,083.00 59.34 -578,241.00 -51.63 206,471.00 38.12 46,319.00 6.19 -121,175.00 -15.25
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 286,956 24.94 179,200.00 49.97 -226,133.00 -42.05 -31,906.00 -10.24 111,863.00 39.98 -130,251.00 -33.26 -167,173.00 -63.95 -33,843.00 -35.91
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43,799,205 -0.79 1,581,607.00 3.77 -294,445.00 -0.68 590,985.00 1.37 794,754.00 1.81 -52,305.00 -0.12 -554,176.00 -1.24 689,177.00 1.57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 40,536,239 -1.64 2,582,578.00 6.97 56,812.00 0.14 1,026,177.00 2.59 705,701.00 1.73 324,194.00 0.78 157,620.00 0.38 380,154.00 0.91
8 Ιδια Κεφάλαια 40,536,239 -1.64 2,582,578.00 6.97 56,812.00 0.14 1,026,177.00 2.59 705,701.00 1.73 324,194.00 0.78 157,620.00 0.38 380,154.00 0.91
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 39,894 200.11 -19,248.00 -11.59 -140,733.00 -95.82 -6,146.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2,003,665 -3.50 152,981.00 9.45 147,549.00 8.33 155,458.00 8.10 135,531.00 6.53 128,749.00 5.82 -401,154.00 -17.15 215,284.00 11.11
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1,149,438 34.69 -1,127,024.00 -37.31 -389,402.00 -20.57 -535,557.00 -35.61 -44,010.00 -4.54 -503,915.00 -54.51 -235,416.00 -55.98 93,739.00 50.63
12 Σύνολο υποχρεώσεων 3,153,102 8.41 -974,043.00 -20.99 -241,853.00 -6.60 -380,099.00 -11.10 91,521.00 3.01 -375,166.00 -11.97 -636,570.00 -23.06 309,023.00 14.55
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 69,970 5.60 -7,680.00 -7.36 31,329.00 32.42 -48,947.00 -38.25 -2,468.00 -3.12 -1,333.00 -1.74 -75,226.00 -100.00 0.00 0.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 43,799,205 -0.79 1,581,607.00 3.77 -294,445.00 -0.68 590,985.00 1.37 794,754.00 1.81 -52,305.00 -0.12 -554,176.00 -1.24 689,177.00 1.57

Περιγραφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή 

(%)
Α υ ξ ο µ ε ι ώ  σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005 2003-2004
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2,405,890 3.36 52,857.00 2.03 -78,683 -2.97 -232,826 -9.05 -55,165 -2.36 171,295 7.50 -104,471 -4.25 -357,126 -15.19

16 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 708,262 2.37 215,349.00 36.96 -392,224 -49.15 -151,915 -37.43 1,182,876 465.85 -470,792 -32.77 -226,247 -23.42 -256,709 -34.70
17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 1,645,583 13.27 891,986.00 39.37 -773,766 -24.50 -1,115,067 -46.77 -59,528 -4.69 -79,127 -6.54 -218,782 -19.35 -75,269 -8.26
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 4,759,735 6.41 1,160,192.00 21.30 -1,244,673 -18.84 -1,499,808 -27.97 1,068,183 27.65 -378,624 -7.68 -549,500 -12.07 -689,104 -17.22
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 4,110,079 5.41 269,669.00 5.80 23,553 0.48 -1,007,255 -20.36 10,615 0.27 -113,885 -2.88 -251,879 -6.57 -532,031 -14.85
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 649,656 14.87 890,523.00 112.16 -1,268,226 -75.29 -492,553 -118.32 1,057,568 -1,386.79 -264,739 -26.98 -297,621 -41.53 -157,073 -37.49
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 130,266 -3.79 7,042.00 5.80 934 0.73 -54,822 -42.34 100,697 134.88 -34,071 -19.43 -35,539 -25.15 59,826 56.58
22 Κέρδη / (ζηµιές) -319,780 13.01 727,355.00 -79.63 -775,858 416.86 866,723 -90.10 252,493 -265.07 -276,573 -175.89 23,361 -19.58 -247,366 257.74
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∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2003 2004 2005 2006

Μέση 
τιµή 

τετραετία

ς 
Μέση ετήσια 
µεταβολή % 2007 2008 2009 2010

Μέση 
τιµή 

τετραετία

ς 

Μέση 
ετήσια 
µεταβολ

ή %

0.78 1.52 1.65 3.25 3.29 6.37 11.05 7.87 7.87 11.05 6.37 3.29 7.15 -19.59 3.25 1.65 1.52 0.78 1.80 -29.96

 Άµεση ρευστότητα(∆.Α.Ρ.) 0.20 0.33 0.47 1.16 0.59 1.78 4.29 2.41 2.414 4.291 1.779 0.586 2.268 -29.812 1.156 0.467 0.326 0.197 0.537 -35.721

0.25 0.21 0.28 0.36 0.18 0.28 0.39 0.31 0.307 0.388 0.279 0.178 0.288 -12.711 0.356 0.284 0.214 0.252 0.277 -8.221

-657,632 984,577 972,297 2,180,363 2,117,901 2,259,765 1,861,196 1,916,561 1916561 1861196 2259765 2117901 2038856 2.529 2180363 972297 984577 -657632 869901 #NUM!

∆∆είκτες Χρέους
0.044 0.045 0.048 0.051 0.053 0.056 0.046 0.051 0.051 0.046 0.056 0.053 0.052 1.176 0.051 0.048 0.045 0.044 0.047 -3.770

0.039 0.041 0.044 0.047 0.050 0.053 0.044 0.048 0.048 0.044 0.053 0.050 0.049 0.703 0.047 0.044 0.041 0.039 0.043 -4.979

∆είκτες Συγκρότησης και Χρηµατοδότησης Περιουσίας
0.94 0.99 0.98 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 0.996 1.000 1.003 1.005 1.001 0.239 1.008 0.981 0.988 0.944 0.980 -1.611

0.94 0.92 0.94 0.92 0.92 0.93 0.95 0.95 0.95 0.95 0.93 0.92 0.94 -0.71 0.92 0.94 0.92 0.94 0.93 0.36

∆ελικτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικά ξένα κεφάλαια 0.51 0.79 0.72 1.03 0.97 0.97 0.96 0.90 0.90 0.96 0.97 0.97 0.95 1.83 1.03 0.72 0.79 0.51 0.76 -16.24

∆είκτης χρηµατοδότησης παγίων στοιχείων µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια 0.041 0.044 0.047 0.051 0.054 0.056 0.046 0.051 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 1.42 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 -5.32

∆είκτες Κάλυψης ∆ανειακών Υποχρεώσεων
-7.52 -1.45 -7.43 -1.28 0.90 -0.84 -0.91 -2.07 -2.07 -0.91 -0.84 0.90 -0.73 #NUM! -1.28 -7.43 -1.45 -7.52 -4.42 55.80

∆είκτες Περιθωρίου Κέρδους
∆είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους(ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου 0.25 0.49 0.14 -0.03 0.26 0.21 0.14 0.11 0.11 0.14 0.21 0.26 0.18 25.67 -0.03 0.14 0.49 0.25 0.21 #NUM!

∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου -0.29 -0.05 -0.32 -0.04 0.04 -0.03 -0.03 -0.14 -0.139 -0.031 -0.035 0.042 -0.041 #NUM! -0.037 -0.323 -0.054 -0.287 -0.175 67.219

∆είκτες Απόδοσης Επενδθµένων Κεφαλαίων
R.O.A. -0.02 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.008 -0.002 -0.003 0.004 -0.002 #NUM! -0.002 -0.022 -0.004 -0.022 -0.013 77.913

R.O.I -0.005 0.000 -0.005 0.000 0.002 0.000 0.000 -0.002-0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 #NUM! 0.000 -0.005 0.000 -0.005 -0.002 151.145

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών1.58 1.71 1.57 1.15 1.68 2.15 2.23 3.25 3.25 2.23 2.15 1.68 2.33 -15.25 1.15 1.57 1.71 1.58 1.50 8.37

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Κρατικές Επιχορηγήσεις) 1.13 1.57 1.25 0.56 0.55 0.71 0.66 1.10 1.10 0.66 0.71 0.55 0.75 -16.05 0.56 1.25 1.57 1.13 1.13 19.04

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Συνολικού Κύκλου Εργασιών 2.70 3.27 2.82 1.71 2.22 2.86 2.89 4.35 4.35 2.89 2.86 2.22 3.08 -15.45 1.71 2.82 3.27 2.70 2.63 12.22

∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων 231.10 213.50 233.00 318.74 217.40 169.82 163.78 112.14112.14 163.78 169.82 217.40 165.79 18.00 318.74 233.00 213.50 231.10 249.08 -7.72

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 1.89 2.90 4.00 4.16 5.87 12.66 15.45 21.88 21.88 15.45 12.66 5.87 13.97 -28.03 4.16 4.00 2.90 1.89 3.24 -17.87

∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Πληρωµής  Υποχρεώσεων 192.74 125.96 91.23 87.71 62.15 28.82 23.63 16.6816.68 23.63 28.82 62.15 32.82 38.94 87.71 91.23 125.96 192.74 124.41 21.75

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Παγίων 0.14 0.16 0.13 0.10 0.12 0.11 0.10 0.08 0.08 0.10 0.11 0.12 0.10 11.28 0.10 0.13 0.16 0.14 0.13 9.78

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ιδίου Κεφαλαίου 0.15 0.17 0.14 0.09 0.12 0.11 0.10 0.08 0.08 0.10 0.11 0.12 0.10 11.02 0.09 0.14 0.17 0.15 0.14 11.57

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού 0.13 0.15 0.12 0.09 0.11 0.10 0.09 0.07 0.07 0.09 0.10 0.11 0.09 10.50 0.09 0.12 0.15 0.13 0.12 10.17

∆είκτης χρέους

∆είκτης αυτοχρηµατοδότησης παγίων περιουσιακών στοιχείων

∆είκτης παγιοποίησης περιουσίας

∆είκτες κάλυψης τόκων

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης

∆είκτης µετρητών (∆.Μ.) προς κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Κεφάλαιο Κίνησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γενική ρευστότητα (∆.Κ.Ρ.)

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
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 Πίνακας 2.0

A/A Περιγραφή

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 175,197,507 175,345,855 175,649,891 175,523,066 174,941,125 174,769,787 174,598,972 174,300,177
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 822,028 1,211,816 913,795 738,530 985,726 1,215,905 1,183,474 892,135
3 Απαιτήσεις 588,320 686,458 600,097 549,550 527,846 544,868 434,620 489,636
4 ∆ιαθέσιµα 233,708 525,358 313,698 188,980 457,880 671,037 748,854 402,499
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 86,395 74,220 68,107 61,878 115,842 68,665 31,041 24,250
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 176,105,930 176,631,891 176,631,793 176,323,474 176,042,693 176,054,357 175,813,487 175,216,562

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 175,025,247 175,989,255 175,924,990 175,661,738 175,163,980 175,550,433 175,190,810 174,901,613
8 Ιδια Κεφάλαια 175,025,247 175,989,255 175,924,990 175,661,738 175,163,980 175,550,433 175,190,810 174,901,613
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 12,623
10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 336,243 355,746 399,265 486,507 465,251 389,469 401,332 258,890
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 686,809 245,902 267,446 139,584 386,826 90,694 221,345 56,059
12 Προµηθευτές 588,232 142,143 165,989 99,150 332,978 59,252 193,597 41,308
13 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 98,577 103,759 101,457 40,434 53,847 31,442 27,748 14,751
14 Σύνολο υποχρεώσεων 1,023,052 601,648 666,711 626,091 852,077 480,163 622,677 314,949
15 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 45,008 40,988 40,092 35,645 26,636 23,761

16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 176,105,930 176,631,891 176,631,793 176,323,474 176,042,693 176,054,357 175,813,487 175,216,562

A/A Περιγραφή

1/1/2010 1/1/2009 1/1/2008 1/1/2007 01/01/2006 1/1/2005 1/1/2004 1/1/2003

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

17 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1,256,075 1,112,652 1,086,161 1,014,064 914,645 1,070,392 854,102 857,456

18 Έσοδα Φόρων - Εισφορών - Επιχορηγήσεων - Προστίµων 76,404 56,099 120,147 122,986 163,752 222,444 154,775 51,780

19 Τακτικές Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προυπολογισµό 877,147 1,109,910 964,389 879,906 848,402 653,654 619,212 987,755

20 Συνολικός κύκλος εργασιών 2,209,626 2,278,661 2,170,697 2,016,956 1,926,799 1,946,490 1,628,089 1,896,991
21 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 1,726,220 1,567,320 1,469,143 1,389,698 1,414,142 944,752 769,871 691,823

22 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 483,406 711,341 701,554 627,258 512,657 1,001,738 858,218 1,205,168
23 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29,899 28,160 28,318 32,766 25,847 30,246 19,719 25,022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
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Α/Α Περιγραφή 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 99.48 99.27 99.44 99.55 99.37 99.27 99.31 99.48

2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 0.47 0.69 0.52 0.42 0.56 0.69 0.67 0.51

3 Απαιτήσεις 0.33 0.39 0.34 0.31 0.30 0.31 0.25 0.28

4 ∆ιαθέσιµα 0.13 0.30 0.18 0.11 0.26 0.38 0.43 0.23

5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0.05 0.04 0.04 0.04 0.07 0.04 0.02 0.01

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Κεφάλαιο 99.39 99.64 99.60 99.62 99.50 99.71 99.65 99.82

8 Ιδια Κεφάλαια 99.39 99.64 99.60 99.62 99.50 99.71 99.65 99.82

9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0.19 0.20 0.23 0.28 0.26 0.22 0.23 0.15

11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0.39 0.14 0.15 0.08 0.22 0.05 0.13 0.03

12 Σύνολο υποχρεώσεων 0.58 0.34 0.38 0.36 0.48 0.27 0.35 0.18

13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00

14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Περιγραφή

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 56.85 48.83 50.04 50.28 47.47 54.99 52.46 45.20

16 Έσοδα Φόρων - Εισφορών - Επιχορηγήσεων - Προστίµων 3.46 2.46 5.53 6.10 8.50 11.43 9.51 2.73

17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προυπολογισµό 39.70 48.71 44.43 43.63 44.03 33.58 38.03 52.07

18 Συνολικός κύκλος εργασιών 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 78.12 68.78 67.68 68.90 73.39 48.54 47.29 36.47

20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 21.88 31.22 32.32 31.10 26.61 51.46 52.71 63.53

21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.35 1.24 1.30 1.62 1.34 1.55 1.21 1.32

22 Κέρδη / (ζηµιές) -20.76 8.01 2.02 -1.18 -30.21 6.00 -9.65 13.38

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Πίνακας 2.1      Κοινού Μεγέθους
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 Πίνακας 2.2

Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 100.51 100.60 100.77 100.70 100.37 100.27 100.17 100.00 100.00 100.08 100.26 100.19 99.85 99.76 99.66 99.49
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 92.14 135.83 102.43 82.78 110.49 136.29 132.66 100.00 100.00 147.42 111.16 89.84 119.91 147.92 143.97 108.53
3 Απαιτήσεις 120.15 140.20 122.56 112.24 107.80 111.28 88.76 100.00 100.00 116.68 102.00 93.41 89.72 92.61 73.87 83.23
4 ∆ιαθέσιµα 58.06 130.52 77.94 46.95 113.76 166.72 186.05 100.00 100.00 224.79 134.23 80.86 195.92 287.13 320.42 172.22
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 356.27 306.06 280.85 255.17 477.70 283.15 128.00 100.00 100.00 85.91 78.83 71.62 134.08 79.48 35.93 28.07
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100.51 100.81 100.81 100.63 100.47 100.48 100.34 100.00 100.00 100.30 100.30 100.12 99.96 99.97 99.83 99.49

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 100.07 100.62 100.59 100.43 100.15 100.37 100.17 100.00 100.00 100.55 100.51 100.36 100.08 100.30 100.09 99.93
8 Ιδια Κεφάλαια 100.07 100.62 100.59 100.43 100.15 100.37 100.17 100.00 100.00 100.55 100.51 100.36 100.08 100.30 100.09 99.93
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 129.88 137.41 154.22 187.92 179.71 150.44 155.02 100.00 100.00 105.80 118.74 144.69 138.37 115.83 119.36 76.99
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1,225.15 438.65 477.08 248.99 690.03 161.78 394.84 100.00 100.00 35.80 38.94 20.32 56.32 13.21 32.23 8.16
12 Σύνολο υποχρεώσεων 324.83 191.03 211.69 198.79 270.54 152.46 197.71 100.00 100.00 58.81 65.17 61.20 83.29 46.93 60.86 30.79
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 100.00 91.07 89.08 79.20 59.18 52.79 0.00 0.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100.51 100.81 100.81 100.63 100.47 100.48 100.34 100.00 100.00 100.30 100.30 100.12 99.96 99.97 99.83 99.49
Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 146.49 129.76 126.67 118.26 106.67 124.83 99.61 100.00 100.00 88.58 86.47 80.73 72.82 85.22 68.00 68.26

16 Έσοδα Φόρων - Εισφορών - Επιχορηγήσεων - Προστίµων 147.56 108.34 232.03 237.52 316.25 429.59 298.91 100.00 100.00 73.42 157.25 160.97 214.32 291.14 202.57 67.77
17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προυπολογισµό 88.80 112.37 97.63 89.08 85.89 66.18 62.69 100.00 100.00 126.54 109.95 100.31 96.72 74.52 70.59 112.61
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 116.48 120.12 114.43 106.32 101.57 102.61 85.82 100.00 100.00 103.12 98.24 91.28 87.20 88.09 73.68 85.85
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 249.52 226.55 212.36 200.87 204.41 136.56 111.28 100.00 100.00 90.79 85.11 80.51 81.92 54.73 44.60 40.08
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 40.11 59.02 58.21 52.05 42.54 83.12 71.21 100.00 100.00 147.15 145.13 129.76 106.05 207.22 177.54 249.31
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 119.49 112.54 113.17 130.95 103.30 120.88 78.81 100.00 100.00 94.18 94.71 109.59 86.45 101.16 65.95 83.69
22 Κέρδη / (ζηµιές) -180.76 71.92 17.28 -9.42 -229.35 45.99 -61.90 100.00 100.00 -39.79 -9.56 5.21 126.88 -25.44 34.24 -55.32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
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 Πίνακας 2.3 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Α/Α Περιγραφή

Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή (%)

Α υ ξ ο µ ε ι ώ  σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005 2003-2004
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 175,040,798 0.06 148,348.00 0.08 304,036.00 0.17 -126,825.00 -0.07 -581,941.00 -0.33 -171,338.00 -0.10 -170,815.00 -0.10 -298,795.00 -0.17
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 995,426 -1.02 389,788.00 47.42 -298,021.00 -24.59 -175,265.00 -19.18 247,196.00 33.47 230,179.00 23.35 -32,431.00 -2.67 -291,339.00 -24.62
3 Απαιτήσεις 552,674 2.32 98,138.00 16.68 -86,361.00 -12.58 -50,547.00 -8.42 -21,704.00 -3.95 17,022.00 3.22 -110,248.00 -20.23 55,016.00 12.66
4 ∆ιαθέσιµα 442,752 -6.57 291,650.00 124.79 -211,660.00 -40.29 -124,718.00 -39.76 268,900.00 142.29 213,157.00 46.55 77,817.00 11.60 -346,355.00 -46.25
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 66,300 17.21 -12,175.00 -14.09 -6,113.00 -8.24 -6,229.00 -9.15 53,964.00 87.21 -47,177.00 -40.73 -37,624.00 -54.79 -6,791.00 -21.88
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 176,102,523 0.06 525,961.00 0.30 -98.00 0.00 -308,319.00 -0.17 -280,781.00 -0.16 11,664.00 0.01 -240,870.00 -0.14 -596,925.00 -0.34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 175,426,008 0.01 964,008.00 0.55 -64,265.00 -0.04 -263,252.00 -0.15 -497,758.00 -0.28 386,453.00 0.22 -359,623.00 -0.20 -289,197.00 -0.17
8 Ιδια Κεφάλαια 175,426,008 0.01 964,008.00 0.55 -64,265.00 -0.04 -263,252.00 -0.15 -497,758.00 -0.28 386,453.00 0.22 -359,623.00 -0.20 -289,197.00 -0.17
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 1,578 #DIV/0! -12,623.00 -100.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 386,588 3.32 19,503.00 5.80 43,519.00 12.23 87,242.00 21.85 -21,256.00 -4.37 -75,782.00 -16.29 11,863.00 3.05 -142,442.00 -35.49
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 261,833 36.78 -440,907.00 -64.20 21,544.00 8.76 -127,862.00 -47.81 247,242.00 177.13 -296,132.00 -76.55 130,651.00 144.06 -165,286.00 -74.67
12 Σύνολο υποχρεώσεων 648,421 15.87 -421,404.00 -41.19 65,063.00 10.81 -40,620.00 -6.09 225,986.00 36.09 -371,914.00 -43.65 142,514.00 29.68 -307,728.00 -49.42
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 26,516 11.23 -4,020.00 -8.93 -896.00 -2.19 -4,447.00 -11.09 -9,009.00 -25.27 -2,875.00 -10.79 -23,761.00 -100.00 0.00 0.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 176,102,523 0.06 525,961.00 0.30 -98.00 0.00 -308,319.00 -0.17 -280,781.00 -0.16 11,664.00 0.01 -240,870.00 -0.14 -596,925.00 -0.34

Περιγραφή

Α/Α
Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή (%) Α υ ξ ο µ ε ι ώ  σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005 2003-2004
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 1,020,693 4.89 -143,423.00 -11.42 -26,491 -2.38 -72,097 -6.64 -99,419 -9.80 155,747 17.03 -216,290 -20.21 3,354 0.39
16 Έσοδα Φόρων - Εισφορών - Επιχορηγήσεων - Προστίµων 121,048 4.98 -20,305.00 -26.58 64,048 114.17 2,839 2.36 40,766 33.15 58,692 35.84 -67,669 -30.42 -102,995 -66.54
17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προυπολογισµό 867,547 -1.47 232,763.00 26.54 -145,521 -13.11 -84,483 -8.76 -31,504 -3.58 -194,748 -22.95 -34,442 -5.27 368,543 59.52
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 2,009,289 1.93 69,035.00 3.12 -107,964 -4.74 -153,741 -7.08 -90,157 -4.47 19,691 1.02 -318,401 -16.36 268,902 16.52
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 1,246,621 12.11 -158,900.00 -9.21 -98,177 -6.26 -79,445 -5.41 24,444 1.76 -469,390 -33.19 -174,881 -18.51 -78,048 -10.14
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 762,668 -10.79 227,935.00 47.15 -9,787 -1.38 -74,296 -10.59 -114,601 -18.27 489,081 95.40 -143,520 -14.33 346,950 40.43
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 27,497 2.25 -1,739.00 -5.82 158 0.56 4,448 15.71 -6,919 -21.12 4,399 17.02 -10,527 -34.80 5,303 26.89
22 Κέρδη / (ζηµιές) -78,103 641,216.00 -139.79 -138,660 -75.97 -67,749 -154.49 -558,105 2,335.66 698,709 -120.05 -273,773 -234.58 410,822 -261.56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
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2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

2003 2004 2005 2006
Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση 
ετήσια 
µεταβολή 
%

2007 2008 2009 2010
Μέση τιµή 
τετραετίας 

Μέση 
ετήσια 
µεταβολ

ή %

1.20 4.93 3.42 5.29 2.55 13.41 5.35 15.91 15.91 5.35 13.41 2.55 9.30 -36.74 5.29 3.42 4.93 1.20 3.71 -31.03
 Άµεση ρευστότητα(∆.Α.Ρ.) 0.34 2.14 1.17 1.35 1.18 7.40 3.38 7.18 7.18 3.38 7.40 1.18 4.79 -36.28 1.35 1.17 2.14 0.34 1.25 -29.19

0.28 0.43 0.34 0.26 0.46 0.55 0.63 0.45 0.45 0.63 0.55 0.46 0.53 0.73 0.26 0.34 0.43 0.28 0.33 2.67
135219 965914 646349 598946 598900 1125211 962129 836076836076 962129 1125211 598900 880579 -8.00 598946 646349 965914 135219 586607 -31.07

∆είκτες Χρέους
0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 15.739 0.003 0.002 0.002 0.0020.002 -8.739
0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 15.646 0.003 0.002 0.002 0.0020.002 -8.794

∆είκτες Συγκρότησης και Χρηµατοδότησης Περιουσίας
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.04
0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 -0.03 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 -0.02

∆ελικτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικά ξένα κεφάλαια 0.80 2.01 1.37 1.18 1.16 2.53 1.90 2.83 2.83 1.90 2.53 1.16 2.11 -20.06 1.18 1.37 2.01 0.80 1.34 -9.15
∆είκτης χρηµατοδότησης παγίων στοιχείων µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 15.676 0.003 0.002 0.002 0.0020.002 -8.779

∆είκτες Κάλυψης ∆ανειακών Υποχρεώσεων
-15.34 6.48 1.55 -0.73 -22.52 3.86 -7.97 10.14 10.14 -7.97 3.86 -22.52 -4.12 #NUM! -0.73 1.55 6.48 -15.34 -2.01 114.16

∆είκτες Περιθωρίου Κέρδους
0.36 0.61 0.58 0.55 0.48 0.77 0.85 1.33 1.33 0.85 0.77 0.48 0.86 -22.61 0.55 0.58 0.61 0.36 0.53 -9.95

-0.34 0.16 0.04 -0.02 -0.54 0.09 -0.16 0.28 0.28 -0.16 0.09 -0.54 -0.08 #NUM! -0.02 0.04 0.16 -0.34 -0.04 101.18

∆είκτες Απόδοσης Επενδθµένων Κεφαλαίων
R.O.A. -0.003 0.001 0.0002 0.000 -0.003 0.001 -0.001 0.001 0.001 -0.001 0.001 -0.003 -0.001 #NUM! 0.000 0.000 0.001 -0.003 0.000 109.382
R.O.I -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 #NUM! 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 #NUM!

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών2.09 1.82 2.10 2.11 2.01 2.64 2.18 3.71 3.71 2.18 2.64 2.01 2.64 -14.22 2.11 2.10 1.82 2.09 2.03 -0.24
∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Κρατικές Επιχορηγήσεις) 1.38 1.73 1.68 1.63 1.58 1.33 1.34 4.03 4.03 1.34 1.33 1.58 2.07 -20.87 1.63 1.68 1.73 1.38 1.60 -4.19

3.47 3.54 3.78 3.74 3.59 3.97 3.52 7.75 7.75 3.52 3.97 3.59 4.71 -17.48 3.74 3.78 3.54 3.47 3.63 -1.91
∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων 175.97 202.62 175.61 174.56 183.12 139.60 168.53 102.31 102.31 168.53 139.60 183.12 148.39 15.66 174.56 175.61 202.62 175.97 182.19 0.20

0.93 1.53 1.80 1.32 1.48 1.51 1.39 6.17 6.17 1.39 1.51 1.48 2.64 -30.01 1.32 1.80 1.53 0.93 1.39 -8.50
394.43 239.10 202.25 276.52 246.50 241.11 263.04 59.15 59.15 263.04 241.11 246.50 202.45 42.88 276.52 202.25 239.10 394.43 278.08 9.29

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Παγίων 0.0126 0.0130 0.0124 0.0115 0.0110 0.0111 0.0093 0.0109 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.30 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.35
∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ιδίου Κεφαλαίου 0.0126 0.0129 0.0123 0.0115 0.0110 0.0111 0.0093 0.0108 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.35 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.40
∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού 0.0125 0.0129 0.0123 0.0114 0.0109 0.0111 0.0093 0.0108 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.27 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.34

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Πληρωµής  Υποχρεώσεων

∆ΗΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Συνολικού Κύκλου Εργασιών

Χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης

∆είκτης χρέους

∆είκτης αυτοχρηµατοδότησης παγίων περιουσιακών στοιχείων

∆είκτης παγιοποίησης περιουσίας

∆είκτες κάλυψης τόκων

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

∆είκτης µετρητών (∆.Μ.) προς κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Κεφάλαιο Κίνησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γενική ρευστότητα (∆.Κ.Ρ.)

∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

∆είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους(ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου
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Πίνακας 3.0

Α/Α Περιγραφή

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 20,254,933 20,229,840 19,376,645 19,074,105 18,494,477 17,560,595 17,033,060
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 597,307 833,952 947,370 709,278 569,154 598,210 675,603
3 Απαιτήσεις 440,779 614,691 502,092 455,990 472,338 424,419 395,429
4 ∆ιαθέσιµα 156,528 219,261 445,278 253,288 96,816 173,791 280,174
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 48,768 144,321 48,700 48,092 110,352 27,697 44,256
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20,901,008 21,208,113 20,372,715 19,831,475 19,173,983 18,186,502 17,752,919

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 19,468,920 20,283,251 18,952,829 18,479,389 18,603,002 17,704,527 17,297,620
8 Ιδια Κεφάλαια 19,468,920 20,283,251 18,952,829 18,479,389 18,603,002 17,704,527 17,297,620
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 22,155

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 652,665 706,932 760,564 813,596 244,632 253,705 262271
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 673,904 168,180 610,365 495,152 282,732 193,918 193,028
12 Προµηθευτές 510,683 95,168 173,786 28,180 210,811 148,030 102,635
13 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 163,221 73,012 436,579 213,322 71,921 45,890 90,393
14 Σύνολο υποχρεώσεων 1,326,569 875,112 1,370,929 1,308,748 527,364 447,623 455,299
15 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 83,364 49,750 48,957 43,338 43,617 34,352

16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 20,901,008 21,208,113 20,372,715 19,831,475 19,173,983 18,186,502 17,752,919

Α/Α Περιγραφή

1/1/2010 1/1/2009 1/1/2008 1/1/2007 01/01/2006 1/1/2005 1/1/2004

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004

17 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 617,971 700,423 725,929 621,581 704,473 602,856 596,635

18 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 95,637 63,110 61,859 55,208 29,482 77,417 120,815

19 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 831,894 1,079,365 882,328 796,445 790,072 513,508 519,371

20 Συνολικός κύκλος εργασιών 1,545,502 1,842,898 1,670,116 1,473,234 1,524,027 1,193,781 1,236,821
21 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 1,216,996 1,290,154 1,323,622 1,566,810 1,239,598 951,364 660,197

22 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 328,506 552,744 346,494 -93,576 284,429 242,417 576,624
23 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 31,919 39,455 61,332 39,348 21,305 22,057 19,855

24 Κέρδη / (ζηµιές) -680,252 -82,293 -244,257 -888,164 -186,958 -218,380 190,534

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
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Α/Α Περιγραφή 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 96.91 95.39 95.11 96.18 96.46 96.56 95.95

2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.86 3.93 4.65 3.58 2.97 3.29 3.81

3 Απαιτήσεις 2.11 2.90 2.46 2.30 2.46 2.33 2.23

4 ∆ιαθέσιµα 0.75 1.03 2.19 1.28 0.50 0.96 1.58

5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0.23 0.68 0.24 0.24 0.58 0.15 0.25

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Κεφάλαιο 93.15 95.64 93.03 93.18 97.02 97.35 97.44

8 Ιδια Κεφάλαια 93.15 95.64 93.03 93.18 97.02 97.35 97.44

9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.12 3.33 3.73 4.10 1.28 1.40 1.09

11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.22 0.79 3.00 2.50 1.47 1.07 #REF!

12 Σύνολο υποχρεώσεων 6.35 4.13 6.73 6.60 2.75 2.46 2.56

13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0.40 0.23 0.24 0.22 0.23 0.19 0.00

14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Α/Α Περιγραφή

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 39.99 38.01 43.47 42.19 46.22 50.50 48.24

16 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 6.19 3.42 3.70 3.75 1.93 6.49 9.77

17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 53.83 58.57 52.83 54.06 51.84 43.02 41.99

18 Συνολικός κύκλος εργασιών 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 78.74 70.01 79.25 106.35 81.34 79.69 53.38

20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 21.26 29.99 20.75 -6.35 18.66 20.31 46.62

21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.07 2.14 3.67 2.67 1.40 1.85 1.61

22 Κέρδη / (ζηµιές) -44.01 -4.47 -14.63 -60.29 -12.27 -18.29 15.41

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

Πίνακας 3.1   Κοινού Μεγέθους
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Πίνακας 3.2

Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 118.92 118.77 113.76 111.98 108.58 103.10 100.00 100.00 99.88 95.66 94.17 91.31 86.70 84.09
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 88.41 123.44 140.23 104.98 84.24 88.54 100.00 100.00 139.62 158.61 118.75 95.29 100.15 113.11
3 Απαιτήσεις 111.47 155.45 126.97 115.32 119.45 107.33 100.00 100.00 139.46 113.91 103.45 107.16 96.29 89.71
4 ∆ιαθέσιµα 55.87 78.26 158.93 90.40 34.56 62.03 100.00 100.00 140.08 284.47 161.82 61.85 111.03 178.99
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 110.20 326.10 110.04 108.67 249.35 62.58 100.00 100.00 295.93 99.86 98.61 226.28 56.79 90.75
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 117.73 119.46 114.76 111.71 108.00 102.44 100.00 100.00 101.47 97.47 94.88 91.74 87.01 84.94

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 112.55 117.26 109.57 106.83 107.55 102.35 100.00 100.00 104.18 97.35 94.92 95.55 90.94 88.85
8 Ιδια Κεφάλαια 112.55 117.26 109.57 106.83 107.55 102.35 100.00 100.00 104.18 97.35 94.92 95.55 90.94 88.85
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 248.85 269.54 289.99 310.21 93.27 96.73 100.00 100.00 108.31 116.53 124.66 37.48 38.87 29.58
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 349.12 87.13 316.21 256.52 146.47 100.46 100.00 100.00 24.96 90.57 73.48 41.95 28.78 28.64
12 Σύνολο υποχρεώσεων 497.57 92.72 169.32 274.59 205.40 144.23 100.00 100.00 65.97 103.34 98.66 39.75 33.74 34.32
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 180.57 80.77 482.98 235.99 79.56 100.00 100.00 59.68 58.73 51.99 52.32 41.21 0.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 291.36 192.21 301.11 287.45 115.83 98.31 100.00 100.00 101.47 97.47 94.88 91.74 87.01 84.94
Α/Α Περιγραφή

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 103.58 117.40 121.67 104.18 118.07 101.04 100.00 100.00 113.34 117.47 100.58 114.00 97.55 96.55

16
Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-
Προστίµων 79.16 52.24 51.20 45.70 24.40 64.08 100.00 100.00 65.99 64.68 57.73 30.83 80.95 126.33

17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 160.17 207.82 169.88 153.35 152.12 98.87 100.00 100.00 129.75 106.06 95.74 94.97 61.73 62.43
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 124.96 149.00 135.03 119.11 123.22 96.52 100.00 100.00 119.24 108.06 95.32 98.61 77.24 80.03
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 184.34 195.42 200.49 237.32 187.76 144.10 100.00 100.00 106.01 108.76 128.74 101.86 78.17 54.25
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 56.97 95.86 60.09 -16.23 49.33 42.04 100.00 100.00 168.26 105.48 -28.49 86.58 73.79 175.53
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 160.76 198.72 308.90 198.18 107.30 111.09 100.00 100.00 123.61 192.15 123.27 66.75 69.10 62.20
22 Κέρδη / (ζηµιές) -357.02 -43.19 -128.20 -466.14 -98.12 -114.61 100.00 100.00 12.10 35.91 130.56 27.48 32.10 -28.01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
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Πίνακας 3.3.

Α/Α Περιγραφή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  
Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή 

Α υ ξ ο µ ε ι ώ σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 16,502,957 2.51 -25,093.00 -0.12 -853,195.00 -4.22 -302,540.00 -1.56 -579,628.00 -3.04 -933,882.00 -5.05 -527,535.00 -3.00
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 616,359 -1.74 236,645.00 39.62 113,418.00 13.60 -238,092.00 -25.13 -140,124.00 -19.76 29,056.00 5.11 77,393.00 12.94
3 Απαιτήσεις 413,217 1.56 173,912.00 39.46 -112,599.00 -18.32 -46,102.00 -9.18 16,348.00 3.59 -47,919.00 -10.15 -28,990.00 -6.83
4 ∆ιαθέσιµα 203,142 -7.98 62,733.00 40.08 226,017.00 103.08 -191,990.00 -43.12 -156,472.00 -61.78 76,975.00 79.51 106,383.00 61.21
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 59,023 1.40 95,553.00 195.93 -95,621.00 -66.26 -608.00 -1.25 62,260.00 129.46 -82,655.00 -74.90 16,559.00 59.79
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17,178,339 2.36 307,105.00 1.47 -835,398.00 -3.94 -541,240.00 -2.66 -657,492.00 -3.32 -987,481.00 -5.15 -433,583.00 -2.38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 16,348,692 1.70 814,331.00 4.18 -1,330,422.00 -6.56 -473,440.00 -2.50 123,613.00 0.67 -898,475.00 -4.83 -406,907.00 -2.30
8 Ιδια Κεφάλαια 16,348,692 1.70 814,331.00 4.18 -1,330,422.00 -6.56 -473,440.00 -2.50 123,613.00 0.67 -898,475.00 -4.83 -406,907.00 -2.30
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 2,769 #DIV/0! -22,155.00 -100.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 461,796 13.91 54,267.00 8.31 53,632.00 7.59 53,032.00 6.97 -568,964.00 -69.93 9,073.00 3.71 -60,677.00 -23.92
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 327,160 19.56 -505,724.00 -75.04 442,185.00 262.92 -115,213.00 -18.88 -212,420.00 -42.90 -88,814.00 -31.41 -890.00 -0.46
12 Σύνολο υποχρεώσεων 788,956 25.76 -451,457.00 -34.03 495,817.00 56.66 -62,181.00 -4.54 -781,384.00 -59.70 -79,741.00 -15.12 7,676.00 1.71
13 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 37,922 8.81 -33,614.00 -40.32 -793.00 -1.59 -5,619.00 -11.48 279.00 0.64 -9,265.00 -21.24 -34,352.00 -100.00
14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 17,178,339 16.51 307,105.00 1.47 -835,398.00 -3.94 -541,240.00 -2.66 -657,492.00 -3.32 -987,481.00 -5.15 -433,583.00 -2.38

Α/Α Περιγραφή

Μέση Τιµή 
Οκταετίας

Μέση Ετήσια 
Μεταβολή 

(%)
Α υ ξ ο µ ε ι ώ σ ε ι ς

2009-2010 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2004-2005
Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

15 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 571,234 0.50 82,452.00 13.34 25,506 3.64 -104,348 -14.37 82,892 13.34 -101,617 -14.42 -6,221 -1.03

16
Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-
Προστίµων 62,941 -3.28 -32,527.00 -34.01 -1,251 -1.98 -6,651 -10.75 -25,726 -46.60 47,935 162.59 43,398 56.06

17 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 676,623 6.96 247,471.00 29.75 -197,037 -18.25 -85,883 -9.73 -6,373 -0.80 -276,564 -35.00 5,863 1.14
18 Συνολικός κύκλος εργασιών 1,310,797 3.23 297,396.00 19.24 -172,782 -9.38 -196,882 -11.79 50,793 3.45 -330,246 -21.67 43,040 3.61
19 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 1,031,093 9.13 73,158.00 6.01 33,468 2.59 243,188 18.37 -327,212 -20.88 -288,234 -23.25 -291,167 -30.61
20 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 279,705 -7.72 224,238.00 68.26 -206,250 -37.31 -440,070 -127.01 378,005 -403.96 -42,012 -14.77 334,207 137.86
21 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29,409 7.02 7,536.00 23.61 21,877 55.45 -21,984 -35.84 -18,043 -45.85 752 3.53 -2,202 -9.98
22 Κέρδη / (ζηµιές) -263,721 -219.94 597,959.00 -87.90 -161,964 196.81 -643,907 263.62 701,206 -78.95 -31,422 16.81 408,914 -187.25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
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2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2004 2005 2006

Μέση 
τιµή 
τετραετία

ς 

Μέση 
ετήσια 
µεταβολ

ή % 2007 2008 2009 2010

Μέση 
τιµή 
τετραετία

ς 

Μέση 
ετήσια 
µεταβολ

ή %

0.89 4.96 1.55 1.43 2.01 3.08 3.50 3.50 3.08 2.01 2.87 -16.84 1.43 1.55 4.96 0.89 2.21 -11.31

 Άµεση ρευστότητα(∆.Α.Ρ.) 0.23 1.30 0.73 0.51 0.34 0.90 1.45 1.45 0.90 0.34 0.90 -38.21 0.51 0.73 1.30 0.23 0.69 -17.91
0.26 0.26 0.47 0.36 0.17 0.29 0.41 0.41 0.29 0.17 0.29 -25.70 0.36 0.47 0.26 0.26 0.34 -7.45

-76597 665772 337005 214126 286422 404292 482575 482575 404292 286422 391096 -15.96 214126 337005 665772 -76597 285077 #NUM!

∆∆είκτες Χρέους
0.03 0.03 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 5.62 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 -6.59
0.03 0.03 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -4.77 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 -6.60

∆είκτες Συγκρότησης και Χρηµατοδότησης Περιουσίας
0.96 1.00 0.98 0.97 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 -0.32 0.97 0.98 1.00 0.96 0.98 -0.20
0.97 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97 0.96 0.96 0.97 0.96 0.96 0.18 0.96 0.95 0.95 0.97 0.96 0.19

∆ελικτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικά ξένα κεφάλαια 0.45 0.95 0.69 0.54 1.08 1.34 1.48 1.48 1.34 1.08 1.30 -10.07 0.54 0.69 0.95 0.45 0.66 -4.53
∆είκτης χρηµατοδότησης παγίων στοιχείων µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια 0.03 0.03 0.04 0.04 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 -4.94 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 -6.77

∆είκτες Κάλυψης ∆ανειακών Υποχρεώσεων
-21.31 -2.09 -3.98 -22.57 -8.78 -9.90 9.60 9.60 -9.90 -8.78 -3.03 -197.06 -22.57 -3.98 -2.09 -21.31 -12.49 -1.43

∆είκτες Περιθωρίου Κέρδους
0.46 0.72 0.44 -0.14 0.39 0.36 0.80 0.80 0.36 0.39 0.52 -21.58 -0.14 0.44 0.72 0.46 0.37 #NUM!

-0.95 -0.11 -0.31 -1.31 -0.25 -0.32 0.27 0.27 -0.32 -0.25 -0.10 -198.62 -1.31 -0.31 -0.11 -0.95 -0.67 -7.68

∆είκτες Απόδοσης Επενδθµένων Κεφαλαίων
R.O.A. -0.033 -0.004 -0.012 -0.045 -0.010 -0.012 0.011 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -196.85 -0.04 -0.01 0.00 -0.03 -0.02 -7.67
R.O.I -0.008 -0.001 -0.002 -0.011 -0.002 -0.003 0.006 0.01 0.00 0.00 0.00 -172.06 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -8.29

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών1.17 1.25 1.52 1.34 1.57 1.47 3.02 3.02 1.47 1.57 2.02 -19.55 1.34 1.52 1.25 1.17 1.32 -3.30
∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Κρατικές Επιχορηγήσεις) 1.58 1.93 1.84 1.72 1.76 1.25 2.63 2.63 1.25 1.76 1.88 -12.46 1.72 1.84 1.93 1.58 1.77 -2.10

0.73 0.83 0.87 0.79 0.85 0.73 1.56 1.56 0.73 0.85 1.05 -18.40 0.79 0.87 0.83 0.73 0.81 -1.99
∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων 313.28 292.92 242.71 274.28 234.07 249.44 123.58 123.58 249.44 234.07 202.37 23.73 274.28 242.71 292.92 313.28 280.80 3.38

0.72 0.11 0.28 0.32 0.30 0.25 0.50 0.50 0.25 0.30 0.35 -15.98 0.32 0.28 0.11 0.72 0.36 22.75
505.11 3379.34 1322.20 1146.83 1230.69 1456.65 730.00 730.00 1456.65 1230.69 1139.11 19.02 1146.83 1322.20 3379.34 505.11 1588.37 -18.53

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Παγίων 0.074 0.087 0.082 0.074 0.079 0.066 0.070 0.07 0.07 0.08 0.07 4.49 0.07 0.08 0.09 0.07 0.08 -0.12
∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ιδίου Κεφαλαίου 0.079 0.091 0.088 0.080 0.082 0.067 0.072 0.07 0.07 0.08 0.07 4.64 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 -0.11
∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού 0.074 0.087 0.082 0.074 0.079 0.066 0.070 0.07 0.07 0.08 0.07 4.49 0.07 0.08 0.09 0.07 0.08 -0.12

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Πληρωµής  Υποχρεώσεων

∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

∆είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους(ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

∆είκτης µετρητών (∆.Μ.) προς κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Κεφάλαιο Κίνησης

∆ΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Συνολικού Κύκλου Εργασιών

Χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης

∆είκτης χρέους

∆είκτης αυτοχρηµατοδότησης παγίων περιουσιακών στοιχείων

∆είκτης παγιοποίησης περιουσίας

∆είκτες κάλυψης τόκων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γενική ρευστότητα (∆.Κ.Ρ.)
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Πίνακας 4.0
Α/Α Περιγραφή ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 2003-2010 2011 2011 % 2012 2012
1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 234,672,372 235,682,849 235,467,060 234,988,077 234,615,871 233,950,648 233,499,280 216,741,341 1,859,617,498 240,024,857 238,049,702 -0.008 241,707,673 239,718,670
3 Κυκλοφορούν ενεργητικό 3,782,171 4,923,789 4,337,504 4,596,656 4,597,256 4,494,440 3,905,417 3,087,579 33,724,812 4,723,598 5,538,358 0.172 4,836,486 5,670,718
4 Απαιτήσεις 2,795,681 3,562,625 2,875,697 3,034,474 3,500,887 2,901,468 2,081,926 2,011,792 22,764,550 3,507,015 4,736,070 0.350 3,654,003 4,934,571
5 ∆ιαθέσιµα 986,490 1,361,164 1,461,807 1,562,182 1,096,369 1,592,972 1,823,491 1,075,787 10,960,262 1,216,583 802,288 -0.341 1,182,483 779,800
6 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 493,796 756,374 428,507 389,764 617,851 357,768 169,530 84,640 3,298,230 722,052 617,771 -0.144 790,891 676,668
7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 238,948,339 241,363,012 240,233,071 239,974,497 239,830,978 238,802,856 237,574,227 219,913,560 1,896,640,540 245,470,507 244,205,831 -0.005 247,335,049 246,060,767
8 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

9 Κεφάλαιο 231,525,333 235,886,250 234,548,375 234,837,860 235,169,416 234,981,588 234,372,678 217,166,015 1,858,487,515 238,013,719 233,108,815 -0.021 239,281,004 234,349,984
10 Ιδια Κεφάλαια 231,525,333 235,886,250 234,548,375 234,837,860 235,169,416 234,981,588 234,372,678 217,166,015 1,858,487,515 238,013,719 233,108,815 -0.021 239,281,004 234,349,984
11 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 200,905 146,879 6,146 0 0 0 0 0 353,930 159,911 1,100,276 5.881 185,615 1,277,136
12 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2,608,223 2,834,974 3,079,674 3,375,406 2,920,717 2,982,757 2,602,032 2,412,603 22,816,386 3,027,735 3,326,414 0.099 3,066,777 3,369,307
13 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4,381,181 2,307,526 2,381,853 1,603,221 1,594,032 705,174 599,517 334,942 13,907,446 3,983,231 6,528,226 0.639 4,482,076 7,345,796
14 Προµηθευτές 3,380,909 1,832,483 1,618,895 983,158 1,259,984 450,909 359,505 178,314 10,064,157 3,026,423 4,668,875 0.543 3,419,401 5,275,124
15 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1,000,272 475,043 762,958 620,063 334,048 254,265 240,012 156,628 3,843,289 956,809 1,859,351 0.943 1,062,675 2,065,079
16 Σύνολο υποχρεώσεων 6,989,404 5,142,500 5,461,527 4,978,627 4,514,750 3,687,929 3,201,549 2,747,545 36,723,831 7,010,967 9,854,640 0.406 7,548,853 10,610,695
17 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 232,697 187,383 217,023 158,010 146,812 133,339 0 0 1,075,264 285,910 142,100 -0.503 319,578 158,833
18 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 238,948,339 241,363,012 240,233,071 239,974,497 239,830,978 238,802,856 237,574,227 219,913,560 1,896,640,540 245,470,507 244,205,831 -0.005 247,335,049 246,060,767

Α/Α Περιγραφή

1/1/2010 1/1/2009 1/1/2008 1/1/2007 01/01/2006 1/1/2005 1/1/2004 1/1/2003 ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 2003-2010 2011 2011 % 2012 2012
1 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4,472,320 4,464,206 4,384,538 3,975,267 3,903,575 4,129,000 3,802,018 2,851,611 31,982,535 4,827,864 3,258,078 -0.325 5,012,319 3,382,557

2 Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων - φόρων - εισφορών 784,743 917,264 587,837 432,110 1,630,026 1,265,861 1,015,343 534,824 7,168,008 790,307 1,359,755 0.721 766,820 1,319,344
Έσοδα από τακτικό προυπολογισµό 3,974,918 5,347,138 4,230,814 2,945,381 2,817,976 2,297,537 2,050,176 1,824,079 25,488,019 5,193,212 10,656,121 1.052 5,639,259 11,571,379

3 Συνολικός κύκλος εργασιών 9,231,981 10,728,608 9,203,189 7,352,758 8,351,577 7,692,398 6,867,537 5,210,514 64,638,562 10,811,383 15,273,954 0.413 11,418,397 16,131,523
4 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 7,596,077 7,780,004 7,738,848 6,895,336 6,603,183 5,731,674 5,013,747 3,743,471 51,102,340 8,911,714 11,907,471 0.336 9,472,585 12,656,885
5 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1,635,904 2,948,604 1,464,341 457,422 1,748,394 1,960,724 1,853,790 1,467,043 13,536,222 1,899,669 3,366,483 0.772 1,945,812 3,448,254
6 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 183,320 196,159 219,128 146,770 222,505 193,585 145,317 190,591 1,497,375 198,112 311,587 0.573 200,543 315,410
7 Κέρδη / (ζηµιές) -2,052,429 -85,899 -1,162,381 -1,007,314 -611,720 -221,006 -62,504 -89,582 -5,292,835 -1,576,423 -731,180 -0.536 -1,779,717 -825,472

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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2011 2012 2011 2012

Μέση 
τιµή 
διετίας 

Μέση 
ετήσια 

µεταβολή 
%

0.85 0.77 0.85 0.77 0.41 -4.61

 Άµεση ρευστότητα(∆.Α.Ρ.) 0.12 0.11 0.12 0.11 0.057 -7.06

0.14 0.14 0.14 0.14 0.071 -2.57

-989,868 -1,675,078 -989868 -1675078 -666237 30.09

∆∆είκτες Χρέους

0.014 0.014 0.01 0.01 0.007 0.38

0.014 0.014 0.01 0.01 0.007 0.26

∆είκτες Συγκρότησης και Χρηµατοδότησης Περιουσίας

0.98 0.98 0.98 0.98 0.489 -0.08

0.97 0.97 0.97 0.97 0.49 -0.03

∆ελικτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικά ξένα κεφάλαια 0.56 0.53 0.56 0.53 0.27 -2.48

∆είκτης χρηµατοδότησης παγίων στοιχείων µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια 0.014 0.014 0.01 0.01 0.01 0.29

∆είκτες Κάλυψης ∆ανειακών Υποχρεώσεων

-2.35 -2.62 -2.35 -2.62 -1.24 5.61

∆είκτες Περιθωρίου Κέρδους

∆είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους(ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου) 0.73 0.73 0.73 0.73 0.37 0.30

∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου) -0.16 -0.18 -0.16 -0.18 -0.083 5.30

∆είκτες Απόδοσης Επενδυµένων Κεφαλαίων

R.O.A. -0.0030 -0.0034 -0.0030 0.00 -0.002 5.85

R.O.I -0.00043 -0.00052 -0.00043 0.00 0.000 9.77

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου1.23 0.97 1.23 0.97 0.55 -10.95

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Κρατικές Επιχορηγήσεις) 2.83 2.39 2.83 2.39 1.31 -8.04

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Συνολικού Κύκλου Εργασιών) 4.06 3.34 4.06 3.34 1.85 -9.31

∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων 297.66 375.36 297.66 375.36 168.25 12.30

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 2.18 1.82 2.18 1.82 1.00 -8.58

∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Πληρωµής  Υποχρεώσεων 167.20 200.05 167.20 200.05 91.81 9.38

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Παγίων 0.06 0.07 0.06 0.07 0.03 2.41

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ιδίου Κεφαλαίου 0.07 0.07 0.07 0.07 0.03 2.50

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού 0.06 0.07 0.06 0.07 0.03 2.38

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης

∆είκτης χρέους

∆είκτης αυτοχρηµατοδότησης παγίων περιουσιακών στοιχείων

Γενική ρευστότητα (∆.Κ.Ρ.)

∆είκτης παγιοποίησης περιουσίας

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

Κεφάλαιο Κίνησης

∆είκτης µετρητών (∆.Μ.) προς κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

∆είκτες κάλυψης τόκων

∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
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Ας υποθέσουµε ότι τα Συνολικά Πάγια ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = παγια,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Πάγια ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 216,741,341 434,132,906,023 4,012,009 46,976,808,898,478,300

2004 233,499,280 467,932,557,120 4,016,016 54,521,913,760,518,400

2005 233,950,648 469,071,049,240 4,020,025 54,732,905,699,619,900

2006 234,615,871 470,639,437,226 4,024,036 55,044,606,925,088,600

2007 234,988,077 471,621,070,539 4,028,049 55,219,396,332,157,900

2008 235,467,060 472,817,856,480 4,032,064 55,444,736,345,043,600

2009 235,682,849 473,486,843,641 4,036,081 55,546,405,312,756,800

2010 234,672,372 471,691,467,720 4,040,100 55,071,122,180,106,400

ΣΥΝΟΛΟ 16052 1,859,617,498 3,731,393,187,989 32,208,380 432,557,895,453,770,000
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 232,452,187

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  1,682,816
α = Υ΄ -β Χ́  = -3,144,117,161

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Π
ά
γ
ια

2011
240,024,857

2012 241,707,673

1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι Συνολικές Απαιτήσεις ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = Απαιτήσεις,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Απαιτήσεις ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 2,011,792 4,029,619,376 4,012,009 4,047,307,051,264

2004 2,081,926 4,172,179,704 4,016,016 4,334,415,869,476

2005 2,901,468 5,817,443,340 4,020,025 8,418,516,555,024

2006 3,500,887 7,022,779,322 4,024,036 12,256,209,786,769

2007 3,034,474 6,090,189,318 4,028,049 9,208,032,456,676

2008 2,875,697 5,774,399,576 4,032,064 8,269,633,235,809

2009 3,562,625 7,157,313,625 4,036,081 12,692,296,890,625

2010 2,795,681 5,619,318,810 4,040,100 7,815,832,253,761

ΣΥΝΟΛΟ 16052 22,764,550 45,683,243,071 32,208,380 67,042,244,099,404
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 2,845,569

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  146,988
α = Υ΄ -β Χ́  = -292,085,853

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Α
π
α
ιτ
ή
σ
ει
ς

2011

3,507,015
2012 3,654,003

2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι τα ∆ιαθέσιµα ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = ∆ιαθέσιµα,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) ∆ιαθέσιµα ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 1,075,787 2,154,801,361 4,012,009 1,157,317,669,369

2004 1,823,491 3,654,275,964 4,016,016 3,325,119,427,081

2005 1,592,972 3,193,908,860 4,020,025 2,537,559,792,784

2006 1,096,369 2,199,316,214 4,024,036 1,202,024,984,161

2007 1,562,182 3,135,299,274 4,028,049 2,440,412,601,124

2008 1,461,807 2,935,308,456 4,032,064 2,136,879,705,249

2009 1,361,164 2,734,578,476 4,036,081 1,852,767,434,896

2010 986,490 1,982,844,900 4,040,100 973,162,520,100

ΣΥΝΟΛΟ 16052 10,960,262 21,990,333,505 32,208,380 15,625,244,134,764
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 1,370,033

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  -34,100
α = Υ΄ -β Χ́  = 69,791,587

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

∆
ια
θ
έσ

ιµ
α

2011

1,216,583
2012 1,182,483

3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά  όπου Y = µεταβ. λογ. ενεργητικού, X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Μεταβατικοί Λογαριασµοί 

Ενεργητικού ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 84,640 169,533,920 4,012,009 7,163,929,600

2004 169,530 339,738,120 4,016,016 28,740,420,900

2005 357,768 717,324,840 4,020,025 127,997,941,824

2006 617,851 1,239,409,106 4,024,036 381,739,858,201

2007 389,764 782,256,348 4,028,049 151,915,975,696

2008 428,507 860,442,056 4,032,064 183,618,249,049

2009 756,374 1,519,555,366 4,036,081 572,101,627,876

2010 493,796 992,529,960 4,040,100 243,834,489,616

ΣΥΝΟΛΟ 16052 3,298,230 6,620,789,716 32,208,380 1,697,112,492,762
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 412,279

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  68,839
α = Υ΄ -β Χ́  = -137,712,363

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Μ
ε
τα
β
α
τι
κ
ο
ί 

Λ
ο
γ
α
ρ
ια
σ
µ
ο
ί 

Ε
ν
ερ
γ
η
τι
κ
ο
ύ

2011

722,052
2012 790,891

4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι τα ίδια κεφάλαια ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = Ίδια κεφάλαια,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Ιδια Κεφάλαια ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 217,166,015 434,983,528,045 4,012,009 47,161,078,070,980,200

2004 234,372,678 469,682,846,712 4,016,016 54,930,552,192,891,700

2005 234,981,588 471,138,083,940 4,020,025 55,216,346,699,001,700

2006 235,169,416 471,749,848,496 4,024,036 55,304,654,221,781,100

2007 234,837,860 471,319,585,020 4,028,049 55,148,820,489,379,600

2008 234,548,375 470,973,137,000 4,032,064 55,012,940,215,140,600

2009 235,886,250 473,895,476,250 4,036,081 55,642,322,939,062,500

2010 231,525,333 465,365,919,330 4,040,100 53,603,979,820,760,900

ΣΥΝΟΛΟ 16052 1,858,487,515 3,729,108,424,793 32,208,380 432,020,694,648,998,000
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 232,310,939

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ́  * ΣΧ)  =  1,267,284
α = Υ΄ -β Χ́  = -2,310,495,243

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Ιδ
ια

 
Κ
εφ

α
λ
α
ια

2011

238,013,719
2012 239,281,004

5. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά   όπου Y = Προβ. για κινδύνους και έξοδα, X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Προβλέψεις για κινδύνους και 

έξοδα ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 0 0 4,012,009 0

2004 0 0 4,016,016 0

2005 0 0 4,020,025 0

2006 0 0 4,024,036 0

2007 0 0 4,028,049 0

2008 6,146 12,341,168 4,032,064 37,773,316

2009 146,879 295,079,911 4,036,081 21,573,440,641

2010 200,905 403,819,050 4,040,100 40,362,819,025

ΣΥΝΟΛΟ 16052 353,930 711,240,129 32,208,380 61,974,032,982
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 44,241

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  25,704
α = Υ΄ -β Χ́  = -51,531,599

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Π
ρ
ο
β
λ
έψ

ει
ς
 

γ
ια

 
κ
ιν
δ
ύ
ν
ο
υ
ς

 
κ
α
ι 
έξ
ο
δ
α

2011

159,911
2012 185,615

6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για µακρ.δανειακές υποχρεώσεις ( t ) =  α + β ( t )  όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά όπου Y = Μακρ.δανειακές υποχρεώσεις, X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές 

Υποχρεώσεις ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 2,412,603 4,832,443,809 4,012,009 5,820,653,235,609

2004 2,602,032 5,214,472,128 4,016,016 6,770,570,529,024

2005 2,982,757 5,980,427,785 4,020,025 8,896,839,321,049

2006 2,920,717 5,858,958,302 4,024,036 8,530,587,794,089

2007 3,375,406 6,774,439,842 4,028,049 11,393,365,664,836

2008 3,079,674 6,183,985,392 4,032,064 9,484,391,946,276

2009 2,834,974 5,695,462,766 4,036,081 8,037,077,580,676

2010 2,608,223 5,242,528,230 4,040,100 6,802,827,217,729

ΣΥΝΟΛΟ 16052 22,816,386 45,782,718,254 32,208,380 65,736,313,289,288
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 2,852,048

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  39,042
α = Υ΄ -β Χ́  = -75,484,817

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Μ
α
κ
ρ
ο
π
ρ
ό
θ
ε

σ
µ
ε
ς

 
δ
α
ν
ε
ια
κ
ές

 
υ
π
ο
χ
ρ
εώ

σ
ει
ς

2011

3,027,735
2012 3,066,777

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για προµηθευτές ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = Προµηθευτές,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Προµηθευτές ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 178,314 357,162,942 4,012,009 31,795,882,596

2004 359,505 720,448,020 4,016,016 129,243,845,025

2005 450,909 904,072,545 4,020,025 203,318,926,281

2006 1,259,984 2,527,527,904 4,024,036 1,587,559,680,256

2007 983,158 1,973,198,106 4,028,049 966,599,652,964

2008 1,618,895 3,250,741,160 4,032,064 2,620,821,021,025

2009 1,832,483 3,681,458,347 4,036,081 3,357,993,945,289

2010 3,380,909 6,795,627,090 4,040,100 11,430,545,666,281

ΣΥΝΟΛΟ 16052 10,064,157 20,210,236,114 32,208,380 20,327,878,619,717
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 1,258,020

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  392,978
α = Υ΄ -β Χ́  = -787,253,173

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Π
ρ
ο
µ
η
θ
ευ

τέ
ς

2011

3,026,423
2012 3,419,401

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για µεταβ. λογαρ. παθητικού ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = Μεταβ. λογαρ. παθητικού,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Μεταβατικοί Λογαριασµού 

Παθητικού ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 0 0 4,012,009 0

2004 0 0 4,016,016 0

2005 133,339 267,344,695 4,020,025 17,779,288,921

2006 146,812 294,504,872 4,024,036 21,553,763,344

2007 158,010 317,126,070 4,028,049 24,967,160,100
2008 217,023 435,782,184 4,032,064 47,098,982,529

2009 187,383 376,452,447 4,036,081 35,112,388,689

2010 232,697 467,720,970 4,040,100 54,147,893,809

ΣΥΝΟΛΟ 16052 1,075,264 2,158,931,238 32,208,380 200,659,477,392
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 134,408

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  33,667
α = Υ΄ -β Χ́  = -67,418,810

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2011

285,910

2012
319,578

10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για λοιπές βραχ/ες υποχρεώσεις ( t ) =  α + β ( t )    όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά   όπου Y = Λοιπές βραχ/ες υποχρεώσεις, X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 156,628 313,725,884 4,012,009 24,532,330,384

2004 240,012 480,984,048 4,016,016 57,605,760,144

2005 254,265 509,801,325 4,020,025 64,650,690,225

2006 334,048 670,100,288 4,024,036 111,588,066,304

2007 620,063 1,244,466,441 4,028,049 384,478,123,969

2008 762,958 1,532,019,664 4,032,064 582,104,909,764

2009 475,043 954,361,387 4,036,081 225,665,851,849

2010 1,000,272 2,010,546,720 4,040,100 1,000,544,073,984

ΣΥΝΟΛΟ 16052 3,843,289 7,716,005,757 32,208,380 2,451,169,806,623
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 480,411

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  105,866
α = Υ΄ -β Χ́  = -211,940,028

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2011

956,809
2012 1,062,675

9. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για Εσ. Αγαθών και Υπηρεσιών ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά    όπου Y = Εσ. Αγαθών και Υπηρεσιών,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Έσοδα Αγαθών και Υπηρεσιών 

( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 2,851,611 5,711,776,833 4,012,009 8,131,685,295,321

2004 3,802,018 7,619,244,072 4,016,016 14,455,340,872,324

2005 4,129,000 8,278,645,000 4,020,025 17,048,641,000,000

2006 3,903,575 7,830,571,450 4,024,036 15,237,897,780,625

2007 3,975,267 7,978,360,869 4,028,049 15,802,747,721,289

2008 4,384,538 8,804,152,304 4,032,064 19,224,173,473,444

2009 4,464,206 8,968,589,854 4,036,081 19,929,135,210,436

2010 4,472,320 8,989,363,200 4,040,100 20,001,646,182,400

ΣΥΝΟΛΟ 16052 31,982,535 64,180,703,582 32,208,380 129,831,267,535,839
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 3,997,817

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  184,455
α = Υ΄ -β Χ́  = -366,110,878

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2011

4,827,864
2012 5,012,319

11. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για έσοδα εισφορών - φόρων ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = έσοδα εισφορών - φόρων,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ ) Έσοδα Εισφορών - Φόρων ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 534,824 1,071,252,472 4,012,009 286,036,710,976

2004 1,015,343 2,034,747,372 4,016,016 1,030,921,407,649

2005 1,265,861 2,538,051,305 4,020,025 1,602,404,071,321

2006 1,630,026 3,269,832,156 4,024,036 2,656,984,760,676

2007 432,110 867,244,770 4,028,049 186,719,052,100

2008 587,837 1,180,376,696 4,032,064 345,552,338,569

2009 917,264 1,842,783,376 4,036,081 841,373,245,696

2010 784,743 1,577,333,430 4,040,100 615,821,576,049

ΣΥΝΟΛΟ 16052 7,168,008 14,381,621,577 32,208,380 7,565,813,163,036
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 896,001

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  -23,488
α = Υ΄ -β Χ́  = 48,023,670

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2011

790,307
2012 766,820

12.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για Επιχ. από Κρατ. Προυπ. ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = Επιχ. από Κρατ. Προυπ.,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Επιχορηγήσεις από κρατικό 

προυπολογισµό ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 1,824,079 3,653,630,237 4,012,009 3,327,264,198,241

2004 2,050,176 4,108,552,704 4,016,016 4,203,221,630,976

2005 2,297,537 4,606,561,685 4,020,025 5,278,676,266,369

2006 2,817,976 5,652,859,856 4,024,036 7,940,988,736,576

2007 2,945,381 5,911,379,667 4,028,049 8,675,269,235,161

2008 4,230,814 8,495,474,512 4,032,064 17,899,787,102,596

2009 5,347,138 10,742,400,242 4,036,081 28,591,884,791,044

2010 3,974,918 7,989,585,180 4,040,100 15,799,973,106,724

ΣΥΝΟΛΟ 16052 25,488,019 51,160,444,083 32,208,380 91,717,065,067,687
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 3,186,002

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  446,047
α = Υ΄ -β Χ́  = -891,806,610

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2011

5,193,212
2012 5,639,259

13. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για κόστος αγαθών και υπηρεσιών ( t ) =  α + β ( t )   όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά  όπου Y = κόστος αγαθών και υπηρεσιών, X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών 

( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 3,743,471 7,498,172,413 4,012,009 14,013,575,127,841

2004 5,013,747 10,047,548,988 4,016,016 25,137,658,980,009

2005 5,731,674 11,492,006,370 4,020,025 32,852,086,842,276

2006 6,603,183 13,245,985,098 4,024,036 43,602,025,731,489

2007 6,895,336 13,838,939,352 4,028,049 47,545,658,552,896

2008 7,738,848 15,539,606,784 4,032,064 59,889,768,367,104

2009 7,780,004 15,630,028,036 4,036,081 60,528,462,240,016

2010 7,596,077 15,268,114,770 4,040,100 57,700,385,789,929

ΣΥΝΟΛΟ 16052 51,102,340 102,560,401,811 32,208,380 341,269,621,631,560
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 6,387,793

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  560,871
α = Υ΄ -β Χ́  = -1,119,000,777

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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8,911,714

14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 
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Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για τόκους και συναφή έξοδα ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = τόκους και συναφή έξοδα,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Τόκους και Συναφή Έξοδα ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 190,591 381,753,773 4,012,009 36,324,929,281

2004 145,317 291,215,268 4,016,016 21,117,030,489

2005 193,585 388,137,925 4,020,025 37,475,152,225

2006 222,505 446,345,030 4,024,036 49,508,475,025

2007 146,770 294,567,390 4,028,049 21,541,432,900

2008 219,128 440,009,024 4,032,064 48,017,080,384

2009 196,159 394,083,431 4,036,081 38,478,353,281

2010 183,320 368,473,200 4,040,100 33,606,222,400

ΣΥΝΟΛΟ 16052 1,497,375 3,004,585,041 32,208,380 286,068,675,985
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 187,172

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  2,431
α = Υ΄ -β Χ́  = -4,690,701

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2011

198,112
2012 200,543

15. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για κέρδη/ζηµίες ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = κέρδη/ζηµίες,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Κέρδη/Ζηµίες ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 -89,582 -179,432,746 4,012,009 8,024,934,724

2004 -62,504 -125,258,016 4,016,016 3,906,750,016

2005 -221,006 -443,117,030 4,020,025 48,843,652,036

2006 -611,720 -1,227,110,320 4,024,036 374,201,358,400

2007 -1,007,314 -2,021,679,198 4,028,049 1,014,681,494,596

2008 -1,162,381 -2,334,061,048 4,032,064 1,351,129,589,161

2009 -85,899 -172,571,091 4,036,081 7,378,638,201

2010 -2,052,429 -4,125,382,290 4,040,100 4,212,464,800,041

ΣΥΝΟΛΟ 16052 -5,292,835 -10,628,611,739 32,208,380 7,020,631,217,175
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 -661,604

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  -203,293
α = Υ΄ -β Χ́  = 407,246,063

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2011

-1,576,423
2012 -1,779,717

16. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Α/Α Περιγραφή
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
∆ΗΜΟΥ

ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ 
ΣΥΝ.∆ΗΜΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
∆ΗΜΟΥ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 2003-2010 2003-2010 2011 2012 % 2011 2012 2011 2012 2011 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 39,219,932 40,107,154 40,440,524 40,390,906 41,180,269 41,620,266 41,867,248 42,441,164 327,267,463 1,859,617,498 38,997,128 38,572,394 0.176 238,049,702 241,687,783 41,893,520 42,533,772 0.07 0.09
2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 2,362,836 2,878,021 2,476,339 3,148,848 3,042,376 2,680,325 2,046,340 2,195,444 20,830,529 33,724,812 2,862,280 2,919,717 0.618 5,538,358 4,845,264 3,420,832 2,992,735 0.16 0.02
3 Απαιτήσεις 1,766,582 2,261,476 1,773,508 2,028,934 2,500,703 1,932,181 1,251,877 1,522,156 15,037,417 22,764,550 2,190,991 2,260,172 0.661 4,736,070 3,666,808 3,128,472 2,422,157 0.30 0.07
4 ∆ιαθέσιµα 596,254 616,545 702,831 1,119,914 541,673 748,144 794,463 673,288 5,793,112 10,960,262 671,289 659,545 0.529 802,288 1,178,456 424,054 622,880 -0.58 -0.06
5 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 358,633 537,833 311,700 279,794 391,657 261,406 94,233 60,390 2,295,646 3,298,230 519,709 571,431 0.696 617,771 789,749 429,983 549,684 -0.21 -0.04
6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41,941,401 43,523,008 43,228,563 43,819,548 44,614,302 44,561,997 44,007,821 44,696,998 350,393,638 1,896,640,540 42,379,117 42,063,542 0.185 244,205,831 247,322,796 45,115,649 45,691,491 0.06 0.08

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

7 Κεφάλαιο 37,031,166 39,613,744 39,670,556 40,696,733 41,402,434 41,726,628 41,884,248 42,264,402 324,289,911 1,858,487,515 37,597,359 36,944,275 0.174 233,108,815 239,227,836 40,675,461 41,743,177 0.08 0.11
8 Ιδια Κεφάλαια 37,031,166 39,613,744 39,670,556 40,696,733 41,402,434 41,726,628 41,884,248 42,264,402 324,289,911 1,858,487,515 37,597,359 36,944,275 0.174 233,108,815 239,227,836 40,675,461 41,743,177 0.08 0.11
9 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 166,127 146,879 6,146 0 0 0 0 0 319,152 353,930 142,522 165,328 0.902 1,100,276 196,531 992,160 177,219 0.86 0.07
10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1,619,315 1,772,296 1,919,845 2,075,303 2,210,834 2,339,583 1,938,429 2,153,713 16,029,318 22,816,386 1,684,047 1,613,021 0.703 3,326,414 3,069,802 2,336,923 2,156,644 0.28 0.25
11 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3,020,468 1,893,444 1,504,042 968,485 924,475 420,560 185,144 278,883 9,195,501 13,907,445 2,811,601 3,180,971 0.661 6,528,226 4,510,657 4,316,415 2,982,413 0.35 -0.07
12 Προµηθευτές 2,281,994 1,595,172 1,279,120 602,178 716,195 243,627 63,273 137,006 6,918,565 10,064,157 2,239,832 2,545,390 0.687 4,668,875 3,437,958 3,209,600 2,363,411 0.30 -0.08
13 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 738,474 298,272 224,922 366,307 208,280 176,933 121,871 141,877 2,276,936 3,843,288 571,769 635,581 0.592 1,859,351 1,072,699 1,101,563 635,515 0.48 0.00
14 Σύνολο υποχρεώσεων 4,639,783 3,665,740 3,423,887 3,043,788 3,135,309 2,760,143 2,123,573 2,432,596 25,224,819 36,723,831 4,495,648 4,793,992 0.687 9,854,640 7,580,459 6,768,943 5,206,856 0.34 0.08
15 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 104,325 96,645 127,974 79,027 76,559 75,226 0 0 559,756 1,075,264 143,588 159,948 0.521 142,100 317,970 73,974 165,527 -0.94 0.03
16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 41,941,401 43,523,008 43,228,563 43,819,548 44,614,302 44,561,997 44,007,821 44,696,998 350,393,638 1,896,640,540 42,379,117 42,063,542 0.185 244,205,831 247,322,796 45,115,649 45,691,491 0.06 0.08
Α/Α Περιγραφή

1/1/2010 1/1/2009 1/1/2008 1/1/2007 01/01/2006 1/1/2005 1/1/2004 1/1/2003 2011 2012

ΠΟΣΟΣΤΟ 
∆ΗΜΟΥ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 2003-2010 % 2011 2012 2011 2012 2011 2012

17 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2,598,274 2,651,131 2,572,448 2,339,622 2,284,457 2,455,752 2,351,281 1,994,155 19,247,120 31,982,535 2,734,462 2,807,477 0.602 3,258,078 4,996,021 1,960,714 3,006,610 -0.39 0.07
18 Έσοδα  Φόρων - Εισφορών-Επιχορηγήσεων-Προστίµων 582,706 798,055 405,831 253,916 1,436,792 966,000 739,753 483,044 5,666,097 7,168,008 607,856 585,544 0.790 1,359,755 772,345 1,074,846 610,516 0.43 0.04
19 Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισµό 2,265,877 3,157,863 2,384,097 1,269,030 1,209,502 1,130,375 911,593 836,324 13,164,661 25,488,019 2,988,025 3,286,345 0.517 10,656,121 5,698,580 5,503,928 2,943,339 0.46 -0.12
20 Συνολικός κύκλος εργασιών 5,446,857 6,607,049 5,362,376 3,862,568 4,930,751 4,552,127 4,002,627 3,313,523 38,077,878 64,638,562 6,330,343 6,679,366 0.589 15,273,954 11,466,946 8,997,721 6,755,054 0.30 0.01
21 Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 4,652,861 4,922,530 4,946,083 3,938,828 3,949,443 3,835,558 3,583,679 3,051,648 32,880,630 51,102,340 5,247,063 5,499,726 0.643 11,907,471 9,504,428 7,661,589 6,115,406 0.32 0.10
22 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 793,996 1,684,519 416,293 -76,260 981,308 716,569 418,948 261,875 5,197,248 13,536,222 1,083,280 1,179,640 0.384 3,366,483 1,962,518 1,292,565 753,511 0.16 -0.57
23 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 121,502 128,544 129,478 74,656 175,353 141,282 105,743 165,569 1,042,127 1,497,375 112,557 108,621 0.696 311,587 201,691 216,855 140,371 0.48 0.23
24 Κέρδη / (ζηµιές) -913,475 -186,120 -961,978 -95,255 157,238 -119,335 -95,974 -343,340 -2,558,239 -5,292,835 -706,678 -792,655 0.483 -731180 -1770174 -353,409 -855,596 -1.00 0.07

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.0  ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

∆ΗΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

∆ΗΜΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

∆ΗΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

∆ΗΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
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Ας υποθέσουµε ότι τα Συνολικά Πάγια ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = παγια,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Πάγια ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 42,441,164 85,009,651,492 4,012,009 1,801,252,401,674,900
2004 41,867,248 83,901,964,992 4,016,016 1,752,866,455,093,500
2005 41,620,266 83,448,633,330 4,020,025 1,732,246,541,910,760
2006 41,180,269 82,607,619,614 4,024,036 1,695,814,554,912,360
2007 40,390,906 81,064,548,342 4,028,049 1,631,425,287,500,840
2008 40,440,524 81,204,572,192 4,032,064 1,635,435,981,394,580
2009 40,107,154 80,575,272,386 4,036,081 1,608,583,801,979,720
2010 39,219,932 78,832,063,320 4,040,100 1,538,203,066,084,620

ΣΥΝΟΛΟ 16052 327,267,463 656,644,325,668 32,208,380 13,395,828,090,551,300
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 40,908,433

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  -424,734
α = Υ΄ -β Χ́  = 893,137,849

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Π
ά
γ
ια

2011
38,997,128

2012 38,572,394

1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι Συνολικές Απαιτήσεις ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = Απαιτήσεις,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Απαιτήσεις ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 1,522,156 3,048,878,468 4,012,009 2,316,958,888,336
2004 1,251,877 2,508,761,508 4,016,016 1,567,196,023,129
2005 1,932,181 3,874,022,905 4,020,025 3,733,323,416,761
2006 2,500,703 5,016,410,218 4,024,036 6,253,515,494,209
2007 2,028,934 4,072,070,538 4,028,049 4,116,573,176,356
2008 1,773,508 3,561,204,064 4,032,064 3,145,330,626,064
2009 2,261,476 4,543,305,284 4,036,081 5,114,273,698,576
2010 1,766,582 3,550,829,820 4,040,100 3,120,811,962,724

ΣΥΝΟΛΟ 16052 15,037,417 30,175,482,805 32,208,380 29,367,983,286,155
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 1,879,677

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  69,181
α = Υ΄ -β Χ́  = -136,931,641

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Α
π
α
ιτ
ή
σ
ει
ς

2011

2,190,991
2012 2,260,172

2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι τα ∆ιαθέσιµα ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = ∆ιαθέσιµα,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) ∆ιαθέσιµα ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 673,288 1,348,595,864 4,012,009 453,316,730,944
2004 794,463 1,592,103,852 4,016,016 631,171,458,369
2005 748,144 1,500,028,720 4,020,025 559,719,444,736
2006 541,673 1,086,596,038 4,024,036 293,409,638,929
2007 1,119,914 2,247,667,398 4,028,049 1,254,207,367,396
2008 702,831 1,411,284,648 4,032,064 493,971,414,561
2009 616,545 1,238,638,905 4,036,081 380,127,737,025
2010 596,254 1,198,470,540 4,040,100 355,518,832,516

ΣΥΝΟΛΟ 16052 5,793,112 11,623,385,965 32,208,380 4,421,442,624,476
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 724,139

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  -11,744
α = Υ΄ -β Χ́  = 24,289,192

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

∆
ια
θ
έσ

ιµ
α

2011

671,289
2012 659,545

3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά  όπου Y = µεταβ. λογ. ενεργητικού, X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Μεταβατικοί Λογαριασµοί 

Ενεργητικού ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²
2003 60,390 120,961,170 4,012,009 3,646,952,100
2004 94,233 188,842,932 4,016,016 8,879,858,289
2005 261,406 524,119,030 4,020,025 68,333,096,836
2006 391,657 785,663,942 4,024,036 153,395,205,649
2007 279,794 561,546,558 4,028,049 78,284,682,436
2008 311,700 625,893,600 4,032,064 97,156,890,000
2009 537,833 1,080,506,497 4,036,081 289,264,335,889
2010 358,633 720,852,330 4,040,100 128,617,628,689

ΣΥΝΟΛΟ 16052 2,295,646 4,608,386,059 32,208,380 827,578,649,888
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 286,956

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  51,723
α = Υ΄ -β Χ́  = -103,494,957

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Μ
ετ
α
β
α
τι
κ
ο
ί 

Λ
ο
γ
α
ρ
ια
σ
µ
ο
ί 

Ε
ν
ερ

γ
η
τ
ικ
ο
ύ

2011

519,709
2012 571,431

4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι τα ίδια κεφάλαια ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = Ίδια κεφάλαια,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Ιδια Κεφάλαια ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 42,264,402 84,655,597,206 4,012,009 1,786,279,676,417,600
2004 41,884,248 83,936,032,992 4,016,016 1,754,290,230,525,500
2005 41,726,628 83,661,889,140 4,020,025 1,741,111,484,250,380
2006 41,402,434 83,053,282,604 4,024,036 1,714,161,541,124,360
2007 40,696,733 81,678,343,131 4,028,049 1,656,224,076,873,290
2008 39,670,556 79,658,476,448 4,032,064 1,573,753,013,349,140
2009 39,613,744 79,584,011,696 4,036,081 1,569,248,713,697,540
2010 37,031,166 74,432,643,660 4,040,100 1,371,307,255,319,560

ΣΥΝΟΛΟ 16052 324,289,911 650,660,276,877 32,208,380 13,166,375,991,557,400
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 40,536,239

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  -653,084
α = Υ΄ -β Χ́  = 1,350,950,073

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Ιδ
ια

 
Κ
εφ

α
λ
α
ια

2011

37,597,359
2012 36,944,275

5. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά   όπου Y = Προβ. για κινδύνους και έξοδα, X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Προβλέψεις για κινδύνους και 

έξοδα ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 0 0 4,012,009 0

2004 0 0 4,016,016 0

2005 0 0 4,020,025 0

2006 0 0 4,024,036 0

2007 0 0 4,028,049 0

2008 6,146 12,341,168 4,032,064 37,773,316

2009 146,879 295,079,911 4,036,081 21,573,440,641

2010 166,127 333,915,270 4,040,100 27,598,180,129

ΣΥΝΟΛΟ 16052 319,152 641,336,349 32,208,380 49,209,394,086
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 39,894

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  22,806
α = Υ΄ -β Χ́  = -45,720,775

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2011

142,522
2012 165,328

6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για µακρ.δανειακές υποχρεώσεις ( t ) =  α + β ( t )  όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά όπου Y = Μακρ.δανειακές υποχρεώσεις, X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές 

Υποχρεώσεις ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²
2003 2,153,713 4,313,887,139 4,012,009 4,638,479,686,369
2004 1,938,429 3,884,611,716 4,016,016 3,757,506,988,041
2005 2,339,583 4,690,863,915 4,020,025 5,473,648,613,889
2006 2,210,834 4,434,933,004 4,024,036 4,887,786,975,556
2007 2,075,303 4,165,133,121 4,028,049 4,306,882,541,809
2008 1,919,845 3,855,048,760 4,032,064 3,685,804,824,025
2009 1,772,296 3,560,542,664 4,036,081 3,141,033,111,616
2010 1,619,315 3,254,823,150 4,040,100 2,622,181,069,225

ΣΥΝΟΛΟ 16052 16,029,318 32,159,843,469 32,208,380 32,513,323,810,530
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 2,003,665

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  -71,026
α = Υ΄ -β Χ́  = 144,517,620

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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1,684,047
2012 1,613,021

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για προµηθευτές ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = Προµηθευτές,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Προµηθευτές ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 137,006 274,423,018 4,012,009 18,770,644,036

2004 63,273 126,799,092 4,016,016 4,003,472,529

2005 243,627 488,472,135 4,020,025 59,354,115,129

2006 716,195 1,436,687,170 4,024,036 512,935,278,025

2007 602,178 1,208,571,246 4,028,049 362,618,343,684

2008 1,279,120 2,568,472,960 4,032,064 1,636,147,974,400

2009 1,595,172 3,204,700,548 4,036,081 2,544,573,709,584

2010 2,281,994 4,586,807,940 4,040,100 5,207,496,616,036

ΣΥΝΟΛΟ 16052 6,918,565 13,894,934,109 32,208,380 10,345,900,153,423
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 864,821

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  305,558
α = Υ΄ -β Χ́  = -612,237,330

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Π
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2011

2,239,832

2012 2,545,390

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για λοιπές βραχ/ες υποχρεώσεις ( t ) =  α + β ( t )    όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά   όπου Y = Λοιπές βραχ/ες υποχρεώσεις, X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 141,877 284,179,631 4,012,009 20,129,083,129

2004 121,871 244,229,484 4,016,016 14,852,540,641

2005 176,933 354,750,665 4,020,025 31,305,286,489

2006 208,280 417,809,680 4,024,036 43,380,558,400

2007 366,307 735,178,149 4,028,049 134,180,818,249

2008 224,922 451,643,376 4,032,064 50,589,906,084

2009 298,272 599,228,448 4,036,081 88,966,185,984

2010 738,474 1,484,332,740 4,040,100 545,343,848,676

ΣΥΝΟΛΟ 16052 2,276,936 4,571,352,173 32,208,380 928,748,227,652
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 284,617

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  63,812
α = Υ΄ -β Χ́  = -127,753,444

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2011

571,769
2012 635,581

9. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για µεταβ. λογαρ. παθητικού ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = Μεταβ. λογαρ. παθητικού,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Μεταβατικοί Λογαριασµού 

Παθητικού ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 0 0 4,012,009 0

2004 0 0 4,016,016 0

2005 75,226 150,828,130 4,020,025 5,658,951,076

2006 76,559 153,577,354 4,024,036 5,861,280,481

2007 79,027 158,607,189 4,028,049 6,245,266,729

2008 127,974 256,971,792 4,032,064 16,377,344,676

2009 96,645 194,159,805 4,036,081 9,340,256,025

2010 104,325 209,693,250 4,040,100 10,883,705,625

ΣΥΝΟΛΟ 16052 559,756 1,123,837,520 32,208,380 54,366,804,612
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 69,970

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  16,360
α = Υ΄ -β Χ́  = -32,755,702

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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143,588

2012
159,948

10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για έσοδα εισφορών - φόρων ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = έσοδα εισφορών - φόρων,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ ) Έσοδα Εισφορών - Φόρων ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 483,044 967,537,132 4,012,009 233,331,505,936

2004 739,753 1,482,465,012 4,016,016 547,234,501,009

2005 966,000 1,936,830,000 4,020,025 933,156,000,000

2006 1,436,792 2,882,204,752 4,024,036 2,064,371,251,264

2007 253,916 509,609,412 4,028,049 64,473,335,056

2008 405,831 814,908,648 4,032,064 164,698,800,561

2009 798,055 1,603,292,495 4,036,081 636,891,783,025

2010 582,706 1,171,239,060 4,040,100 339,546,282,436

ΣΥΝΟΛΟ 16052 5,666,097 11,368,086,511 32,208,380 4,983,703,459,287
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 708,262

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  -22,312
α = Υ΄ -β Χ́  = 45,478,031

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2011

607,856
2012 585,544

12. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για Εσ. Αγαθών και Υπηρεσιών ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά    όπου Y = Εσ. Αγαθών και Υπηρεσιών,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Έσοδα Αγαθών και Υπηρεσιών 

( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 1,994,155 3,994,292,465 4,012,009 3,976,654,164,025

2004 2,351,281 4,711,967,124 4,016,016 5,528,522,340,961

2005 2,455,752 4,923,782,760 4,020,025 6,030,717,885,504

2006 2,284,457 4,582,620,742 4,024,036 5,218,743,784,849

2007 2,339,622 4,695,621,354 4,028,049 5,473,831,102,884

2008 2,572,448 5,165,475,584 4,032,064 6,617,488,712,704

2009 2,651,131 5,326,122,179 4,036,081 7,028,495,579,161

2010 2,598,274 5,222,530,740 4,040,100 6,751,027,779,076

ΣΥΝΟΛΟ 16052 19,247,120 38,622,412,948 32,208,380 46,625,481,349,164
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 2,405,890

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  73,016
α = Υ΄ -β Χ́  = -144,100,523

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2,734,462
2012 2,807,477

 11. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 

ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για Επιχ. από Κρατ. Προυπ. ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = Επιχ. από Κρατ. Προυπ.,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Επιχορηγήσεις από κρατικό 

προυπολογισµό ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 836,324 1,675,156,972 4,012,009 699,437,832,976

2004 911,593 1,826,832,372 4,016,016 831,001,797,649

2005 1,130,375 2,266,401,875 4,020,025 1,277,747,640,625

2006 1,209,502 2,426,261,012 4,024,036 1,462,895,088,004

2007 1,269,030 2,546,943,210 4,028,049 1,610,437,140,900

2008 2,384,097 4,787,266,776 4,032,064 5,683,918,505,409

2009 3,157,863 6,344,146,767 4,036,081 9,972,098,726,769

2010 2,265,877 4,554,412,770 4,040,100 5,134,198,579,129

ΣΥΝΟΛΟ 16052 13,164,661 26,427,421,754 32,208,380 26,671,735,311,461
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 1,645,583

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  298,320
α = Υ΄ -β Χ́  = -596,934,333

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )
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2,988,025
2012 3,286,345

13. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για κόστος αγαθών και υπηρεσιών ( t ) =  α + β ( t )   όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά  όπου Y = κόστος αγαθών και υπηρεσιών, X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έτη ( Χ )
Κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών 

( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 3,051,648 6,112,450,944 4,012,009 9,312,555,515,904

2004 3,583,679 7,181,692,716 4,016,016 12,842,755,175,041

2005 3,835,558 7,690,293,790 4,020,025 14,711,505,171,364

2006 3,949,443 7,922,582,658 4,024,036 15,598,100,010,249

2007 3,938,828 7,905,227,796 4,028,049 15,514,366,013,584

2008 4,946,083 9,931,734,664 4,032,064 24,463,737,042,889

2009 4,922,530 9,889,362,770 4,036,081 24,231,301,600,900

2010 4,652,861 9,352,250,610 4,040,100 21,649,115,485,321

ΣΥΝΟΛΟ 16052 32,880,630 65,985,595,948 32,208,380 138,323,436,015,252
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 4,110,079

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  252,663
α = Υ΄ -β Χ́  = -502,858,565

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Κ
ό
σ
το

ς
 

Α
γ
α
θ
ώ
ν
 κ
α
ι 

Υ
π
η
ρ
εσ

ιώ
ν

2011

5,247,063
2012 5,499,726

14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για τόκους και συναφή έξοδα ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = τόκους και συναφή έξοδα,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Τόκους και Συναφή Έξοδα ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 165,569 331,634,707 4,012,009 27,413,093,761

2004 105,743 211,908,972 4,016,016 11,181,582,049

2005 141,282 283,270,410 4,020,025 19,960,603,524

2006 175,353 351,758,118 4,024,036 30,748,674,609

2007 74,656 149,834,592 4,028,049 5,573,518,336

2008 129,478 259,991,824 4,032,064 16,764,552,484

2009 128,544 258,244,896 4,036,081 16,523,559,936

2010 121,502 244,219,020 4,040,100 14,762,736,004

ΣΥΝΟΛΟ 16052 1,042,127 2,090,862,539 32,208,380 142,928,320,703
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 130,266

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  -3,935
α = Υ΄ -β Χ́  = 8,026,632

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Τ
ό
κ
ο
ι 
κ
α
ι 

Σ
υ
ν
α
φ
ή

 
Έ
ξο

δ
α

2011

112,557
2012 108,621

15. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ας υποθέσουµε ότι οι προβλέψεις για κέρδη/ζηµίες ( t ) =  α + β ( t )         όπου α = η τιµή παρεµπόδισης  και  β = η κλίση στην εξίσωση

Η εξίσωση της τάσης δίνεται από την σχέση : Y = α + β X 
Θεωρούµε δηλαδή ότι οι πωλήσεις και ο χρόνος συνδέονται µεταξύ τους γραµµικά        όπου Y = κέρδη/ζηµίες,   X = το έτος  και β = κλίση

α = Υ΄ -β Χ́        και        β =  (Σ ΧΥ - Χ́  * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έτη ( Χ ) Κέρδη/Ζηµίες ( Υ ) Χ * Υ Χ² Υ²

2003 -343,340 -687,710,020 4,012,009 117,882,355,600

2004 -95,974 -192,331,896 4,016,016 9,211,008,676

2005 -119,335 -239,266,675 4,020,025 14,240,842,225

2006 157,238 315,419,428 4,024,036 24,723,788,644

2007 -95,255 -191,176,785 4,028,049 9,073,515,025

2008 -961,978 -1,931,651,824 4,032,064 925,401,672,484

2009 -186,120 -373,915,080 4,036,081 34,640,654,400

2010 -913,475 -1,836,084,750 4,040,100 834,436,575,625

ΣΥΝΟΛΟ 16052 -2,558,239 -5,136,717,602 32,208,380 1,969,610,412,679
Υπολογίζουµε µέση τιµή Χ' Υπολογίζουµε µέση τιµή Υ'

2006.5 -319,780

β =  (Σ ΧΥ - Χ΄ * ΣΥ)  /  (ΣΧ² - Χ ΄ * ΣΧ)  =  -85,977
α = Υ΄ -β Χ́  = 172,193,763

Προβλέψεις Πωλήσεων µε τη µέθοδο της Παλινδρόµησης ( α + β * t )

Κ
έρ

δ
η

/ 
Ζ
η
µ
ίε
ς

2011

-706,678
2012 -792,655

16. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012 ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
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2011 2012 2011 2012

Μέση 
τιµή 
διετίας 

Μέση 
ετήσια 

µεταβολή 
%

0.79 1.00 0.79 1.00 0.45 12.52

 Άµεση ρευστότητα(∆.Α.Ρ.) 0.10 0.21 0.10 0.21 0.077 45.80

0.12 0.21 0.12 0.21 0.083 29.58

-895,583 10,321 -895583 10321 -221315 #NUM!

∆∆είκτες Χρέους

0.057 0.052 0.06 0.05 0.027 -5.17

0.052 0.047 0.05 0.05 0.025 -4.54

∆είκτες Συγκρότησης και Χρηµατοδότησης Περιουσίας

0.97 0.98 0.97 0.98 0.488 0.54

0.93 0.93 0.93 0.93 0.46 0.12

∆ελικτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικά ξένα κεφάλαια 0.51 0.57 0.51 0.57 0.27 6.65

∆είκτης χρηµατοδότησης παγίων στοιχείων µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια 0.056 0.051 0.06 0.05 0.03 -4.66

∆είκτες Κάλυψης ∆ανειακών Υποχρεώσεων

-1.63 -6.10 -1.63 -6.10 -1.93 93.39

∆είκτες Περιθωρίου Κέρδους

∆είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους(ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου) 0.43 0.21 0.43 0.21 0.16 -30.06

∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου) -0.12 -0.24 -0.12 -0.24 -0.088 42.54
∆είκτες Απόδοσης Επενδυµένων Κεφαλαίων

R.O.A. -0.0078 -0.0187 -0.0078 -0.02 -0.007 54.61

R.O.I -0.00078 -0.00394 -0.00078 0.00 -0.001 124.08

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Ύδρευσης & Λοιπών Εισφορών ∆ήµου) 1.24 1.54 1.24 1.54 0.70 11.60

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Κρατικές Επιχορηγήσεις) 2.25 1.06 2.25 1.06 0.83 -31.33

∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (Συνολικού Κύκλου Εργασιών) 3.68 2.43 3.68 2.43 1.53 -18.63

∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων 294.29 236.31 294.29 236.31 132.65 -10.39

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 2.09 1.68 2.09 1.68 0.94 -10.43

∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Πληρωµής  Υποχρεώσεων 174.77 217.82 174.77 217.82 98.15 11.64

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Παγίων 0.21 0.16 0.21 0.16 0.09 -14.01

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ιδίου Κεφαλαίου 0.22 0.16 0.22 0.16 0.10 -14.47

∆είκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού 0.20 0.15 0.20 0.15 0.09 -13.90

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης

∆είκτης χρέους

∆είκτης αυτοχρηµατοδότησης παγίων περιουσιακών στοιχείων

∆είκτης παγιοποίησης περιουσίας

∆είκτες κάλυψης τόκων

∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Γενική ρευστότητα (∆.Κ.Ρ.)

∆είκτης µετρητών (∆.Μ.) προς κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Κεφάλαιο Κίνησης

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
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