ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.Ν.2190/1920),
Της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/62/Β/98/264
§ 1.
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των
οικονοµικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της
πραγµατικής εικόνας.
α) Άρθρο 42α παρ.3.Παρέκκλιση από τις
σχετικές
διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την
εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής
εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2. Του
άρθρου αυτού.

∆εν έγινε

β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του
αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα
χρήσεως».

∆εν έγινε

γ) Άρθρο 42 β παραγρ.2. Καταχώρηση στον
προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου
µε περισσότερους υπο-χρεωτικούς λογαριασµούς.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

δ) Άρθρο 42β παρ..3: Προσαρµογή στη δοµή και
στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το
απαιτεί.

Έγιναν οι κάτωθι περιπτώσεις:
1. Στις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις:
4α. Τοποθετηµένοι Υδροµετρητές
4β. Αγωγοί Τεχνικές εγκ/σεις δικτύου Ύδρευσης
4γ. Αγωγοί Τεχνικές εγκ/σεις δικτύου Αποχ/σης
2. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα:
1α. Προβλέψεις για εφάπαξ βοήθηµα προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
3. Υποχρεώσεις:
3α. ∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
8α. Ληφθείσες Εγγυήσεις.

ε) Άρθρο 42β παρ.4: Συµπτύξεις λογαριασµών του
ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

∆εν έγινε

στ) Άρθρο 42β περ.5: Αναµορφώσεις κονδυλίων
προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή
και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της
κλειόµενης χρήσεως.

∆εν έγιναν.

§ 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
α) Άρθρο 43α
παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως
Περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για
υποτιµήσεις τους.

1) Τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία
κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της
αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η
οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν µε τους
ανώτερους συντελεστές του Π∆ 299/2003.
2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων
υποτιµήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
3) Οι τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως και µη
εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο αποτιµήθηκαν όπως και οι
προθεσµιακές καταθέσεις.

4) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (αναλώσιµα και
ανταλλακτικά παγίων) αποτιµήθηκαν στην κατ΄ είδος
χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το
τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους.
Στα αποθέµατα αυτά περιλαµβάνονται και ακίνητα συνολικού
ποσού € 1.730.000,00 για τα οποία δεν διενεργήθηκε καµία
πρόβλεψη υποτίµησής τους.
5) Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων
προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της µέσης τιµής, η οποία
ακολουθείται κατά πάγια τακτική.
β) Άρθρο 43 α § 1-α: Βάσεις µετατροπής σε €
περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο
νόµισµα και λογιστικός χειρισµός των συν/κων
διαφορών.

∆εν έγινε, γιατί δεν υπάρχουν περιουσιακά
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα.

γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και
τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.

∆εν έγινε

δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού
της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.

∆εν έγινε

ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ
της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών
αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον
είναι αξιόλογη.

∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά

στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της
γενόµενης µέσα στην χρήση, µε βάση ειδικό νόµο,
αναπροσαρµογή
της
αξίας
των
πάγιων
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως
του λογαριασµού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής».

∆εν έγινε.

στοιχεία,

& 3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και
εξόδων εγκαταστάσεως (Πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

β) Άρθρο 43
αποσβέσεων.

∆εν έγιναν

§

5-δ:

Ανάλυση

πρόσθετων

πίνακας,

µε

τις

γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση
ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

∆εν σχηµατίστηκαν.

δ) Άρθρο 43 & 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των
ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Παρατίθεται ανάλυση, µε τη µορφή πίνακα.

ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός
χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που
προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωµή
των δόσεων ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων
ή
πιστώσεων
χρησιµοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και
επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως»
«Παραχωρήσεις και δικαιώµατα
βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας»
και
«Υπεραξία
επιχειρήσεως» (GOOD WILL)

Οι αξίες κτήσεως των ΄΄Εξόδων έρευνας και ανάπτυξης΄΄ µε
την 31.12.2003 αφορά:
α) Έξοδα Ερευνών Ύδρευσης:
€ 526.549,31
β) Έξοδα ερευνών – Μελετών αποχ/σης:
€ 1.678.002,08
γ) Ερευνητικά Προγρ. Περιβαλ. Ελέγχου του νερού του
Θερµαϊκού κόλπου
€ 691.574,27
δ) Μελέτη Χηµείου
€ 293.815,40
ΣΥΝΟΛΟ:
€ 3.189.941,06

§ 4.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
α) Άρθρο 43 α § 1-β΄: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.

∆εν υπάρχουν, τέτοια κονδύλια

β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις
οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

γ) Άρθρο 43 α &1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Α) Άρθρο 43 α §1-ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά
παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου
43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

∆εν έγινε παρέκκλιση.

β) Άρθρο 43 α &1-ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους
οποίους οφείλονται.

Σχηµατίστηκε πρόβλεψη υποτίµησης χρεογράφων συν.
ποσού € 43,50 που προέκυψε από χρεωστική διαφορά
αποτίµησης στις 31.12.2003 κοινών µετοχών εισηγµένων στο
Χ.Α.Α.

§ 6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α) Άρθρο 43 α § 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες
διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ την 31.12.2003 είναι
σε € 18.150.000 διαιρούµενο σε 18.150.000 κοινές
ονοµαστικές µετοχές του 1€ εκάστη.

β) Άρθρο 43 α § 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση
για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.

∆εν συντρέχει τέτοια περίτπωση

γ) Άρθρο 43 α § 1-ε και 42ε &10: Εκδοθέντες τίτλοι και
ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα.

∆εν εκδόθηκαν

δ) Άρθρο 43 α § 1-ιστ:Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην
παρούσα χρήση.

Αποκτήθηκαν 174 κοινές ονοµαστικές µετοχές που αφορούν
κλασµατικά δικαιώµατα που προέκυψαν µε την από
30.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για
αύξηση µετοχ. κεφαλαίου.
Τιµή κτήσεως 5,24€.
Συνολική αξία κτήσεως
ιδίων µετοχών: 174 Χ 5,24 € = 911,76€

§ 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
α) Άρθρο 43 ε § 14 εδαφ. δ΄: Ανάλυση του λογαριασµού
«Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σηµαντικό.

Σύµφωνα µε το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο
τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων αποζηµιώσεως του
προσωπικού.

α) Προβλέψεις για αποζ. Προσ/κου
λόγω εξόδου από την υπηρεσία:
€ 970.229,60
β) Προβλέψεις για εφάπαξ βοήθηµα
Προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
€ 1.602.271,13
γ) Λοιπές Προβλέψεις για πιθανές αποζ. Τρίτ. € 625.365,33
€ 3.197.866,06
α) Σχηµατίσθηκε στη χρήση 2003 συµπληρωµατική
πρόβλεψη ύψους € 52.000 για εφάπαξ χρηµατικού
βοηθήµατος (Ν103/1975) για 86 υπαλλήλους του τέως Ο.Α.Θ.
που
την
1.1.2004
έχουν
τις
προϋποθέσεις
για
συνταξιοδότηση.
β) Σχηµατίσθηκε στη χρήση 2003 συµπληρωµατική
πρόβλεψη για αποζηµίωση 62 υπαλλήλων του τέως Ο.Υ.Θ.
ύψους € 540.000 που Την 1.1.2004 έχουν τις προϋποθέσεις
για συνταξιοδότηση.
γ) Σχηµατίσθηκε στην χρήση 2003 συµπληρωµατική
πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Ν.2112/20 για 100
υπαλλήλους της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου ύψους € 28.000,00

β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από
συµβάσεις
κ.λ.π.
που
δεν
εµφανίζονται
στους

∆εν υπάρχουν.

λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών
µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για
συνδεµένες επιχειρήσεις.
γ) Άρθρο 43 α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών
φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν
σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων,
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις
προβλέψεις.

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000.

δ) Άρθρο 43 α § 1-στ. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πάνω από 5 έτη.

Πληρωτέα
2004 –2010
− ∆άνεια Ελληνικού
∆ηµοσίου τεως Ο.Α.Θ. Α.Ε.
− ∆άνεια Ελληνικού
∆ηµοσίου τέως Ο.Υ.Θ. Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

ε) Άρθρο 43 α § 1- ιστ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε
εµπράγµατες ασφάλειες.

Πληρωτέα
2011- 2014
600.466,43

5.410.203,99

639.668,07
1.240.134,50

2.852.782,00
8.262.985,99

∆εν υπάρχουν.

& 8. METABATIKΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 42 ε § 12:Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών
λογ/σµών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα
χρήσεως δουλεµένα»

α)
Στους
µεταβατικούς
λογαριασµούς
Ενεργητικού
περιλαµβάνονται ποσά από:
- έξοδα ενοικίων
€ 107.752,92
- έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
€ 54.779,09
- ασφάλιστρα
€ 19.500,99
- αµοιβές τρίτων
€ 20.845,25
- έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
€
856,92
ΣΥΝΟΛΟ:
€ 203.735,17
β)
Στους
µεταβατικούς
περιλαµβάνονται ποσά από:
- έξοδα χρ. δουλευµένα ∆ΕΗ
- έξοδα χρ. δουλευµένα ΟΤΕ
- εισπράξεις υπό τακτοποίηση
ΣΥΝΟΛΟ:

§ 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
Άρθρο 42 ε § 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην
έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις
πληροφορίες της επόµενης & 10.

λογαριασµούς

Παθητικού

€ 282.068,40
€ 28.828,50
€
1.339,08
€ 312.235,98

α) Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
€
296.776,01
β) Χρεωστικοί Λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων
ασφαλειών
€ 17.210.666,71
γ) Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
€
8.252,25

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Άρθρο 42 ε § 9. Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Ληφθείσες Ε/Ε από εργολάβους για συµµετοχή σε
διαγωνισµούς, καθώς και για την καλή εκτέλεση έργων:
€ 17.132.161,95
- ∆οθείσες Ε/Ε των τραπεζών Μακ. – Θράκης, Εθνικής προς
∆ήµους:
€ 78.504,76

§ 11. ΑΜΟΙΒΕΣ , ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
α) Άρθρο 43 α § 1- ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως
και διευθύνσεως της εταιρείας.

- Αµοιβές Προέδρου ∆.Σ. και
∆ιευθ.Συµβούλου:
- Έξοδα παραστάσεως ∆.Σ :
- Αµοιβές ∆/ντων & Γεν. ∆ιευθυντών:
ΣΥΝΟΛΟ:

€ 106.334,73
€ 28.090,20
€ 157.795,49
€ 292.220,42

Β) Άρθρο 43 α § 1- ιγ: Υποχρεώσεις που
δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων
διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

∆εν υπάρχουν

γ) Άρθρο 43 α § 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και
πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές)..

∆εν υπάρχουν

§ 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
α) Άρθρο 43 α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά
κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.
(Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται
στο άρθρο 42 ε & 15 εδαφ. Α΄)

1) Ο

κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε
€ 51.080.194,54 και αφορά:
α) Πωλήσεις Υπηρεσιών Ύδρευσης: € 36.855.969,46
β) Πωλήσεις Υπηρεσιών Αποχ/σης: € 14.091.423,81
γ) Πωλήσεις άχρηστων υλικών
€
132.801,27
Σύνολο

Β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό
κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο «∆ιοικητικό
(υπαλληλικό προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε το
µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο
«εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε
ηµεροµίσθιο.

€ 51.080.194,54

1) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- Υπαλληλικό Προσωπικό: Άτοµα:
615
3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού:
Αµοιβές Έµµισθου Προσωπικού: €
Εργοδοτικές Εισφορές;
€
Σύνολο

19.022.719,41
3.668.013,24

€

Γ) Άρθρο 42 ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και (1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των - Αποζηµιώσεις που καταβλ. σε τρίτους
λογαριασµών ‘έκτακτα και ανόργανα έσοδα’).Αν τα
για ζηµίες
ποσά των λογαριασµών ‘έκτακτα κέρδη’ είναι - Λοιπά έξοδα
σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου - Τόκοι υπερηµερίας
43 α & 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε - Εισφορές σε χρήµα για οικόπεδα σε ΟΤΑ
βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του γενικού - Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
λογιστικού σχεδίου.
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
- Αναλογ.στη χρήση επιχ/σεις παγίων
επενδύσεων
- Έσοδα από προσαυξήσεις και πρόστιµα
- Λοιπά έσοδα
Σύνολο

22.690.732,65

€ 11.823,71
€ 19.971,24
€
1.742,52
€ 11.780,00
€
58,69
€
2,47
€ 45.378,63

€ 408.756,12
€
6.880,02
€ 20.788,29
€ 436.424,43

(3) Έκτακτες ζηµίες
- Αποκατάσταση ζηµιών σε εγκ/σεις τρίτων €
124,95
- Ζηµίες αντικ/σης υδροµέτρων χρ. 2003
€ 330.282,65
- Απόσυρση µεταφορικών µέσων
€ 10.787,92
- Λοιπές ζηµίες
€
1.810,76
Σύνολο
€ 343.006,28
(4) Έκτακτα Κέρδη
∆εν υπήρξαν
δ) Άρθρο 42 ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών (1) Έξοδα Προηγούµενων χρήσεων :
«Έσοδα προηγούµενων χρήσεων», «Έσοδα από - Εισφορές Ασφαλ.Ταµείων Προηγ.
προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα
Χρήσεων
προηγούµενων χρήσεων»
- Ζηµίες σε εγκατ.τρίτων προηγ.χρήσεων
- Καταβολή αναδροµικών επιδοµάτων
- Λοιπά έξοδα προηγούµενων Χρήσεων
Σύνολο
(2) Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων
- Τέλη χρήσης υπονόµων ∆ήµου Πυλαίας
χρήσεως 1998-2002:
- Πιστωτική διαφορά από µεταβατικούς λογ.
- Λοιπά έσοδα προηγ. χρήσεων
Σύνολο

€
€
€
€
€

3.738,47
16.607,50
10.918,11
10.288,28
41.552,36

€ 103.581,03
€ 14.057,10
€ 10.565,12
€ 128.203,25

Κόστος
Χ 1/365
Πωληθέντων
ηµέρες
Μέσος Όρος
αποθεµάτων
Πωλήσεις
Μέσος όρος απαιτήσεων κατά
πελατών
Προµηθευτές
Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
Κύκλος
εργασιών
Μ.Ο. Ιδίων
κεφαλαίων

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια
Κεφάλαια

∆ανειακής επιβάρυνσης

Σύνολο
υποχρεώσεων
Σύνολο
παθητικού
∆άνεια Τραπ.+ ∆άνεια Παρακαταθ. + Μακρ. Υποχρ. Πληρ.
Στην εποµ. χρήση
Ίδια κεφάλαια

∆είκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης

Ίδιων κεφαλαίων

Προµηθευτών

Απαιτήσεων

Αποθεµάτων

Αριθµοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας:

Κυκλοφορούν Ενεργητικό +
Μεταβατικοί Ενεργητικού
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις +
Μεταβατικοί Παθητικού
Άµεση ή ειδική ρευστότητα:
∆ιαθέσιµα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις + Έσοδα εισπρακτέα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις - Προκαταβολές πελατών +
Έξοδα δουλευµένα
Ταµειακή ρευστότητα (στατικός) ∆ιαθέσιµα +
Χρεόγραφα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις - Προκαταβολές πελατών +
Έξοδα δουλευµένα

Έµµεση ή Γενική ρευστότητα:

Αριθµοδείκτες ρευστότητας:

68.143.565,62

9.503.120,46

102.398.613,57

30.744.945,85

64.689.986,42

51.080.194,54

0,14

0,30

0,79

3.460.322,61 85,07
14.846.537,29

51.080.194,54 91,50
12.804.985,57

4.205.305,97

32.794.281,32 46,81

15.157.434,19

0,32

4.776.710,45

61.236.407,22

11.411.289,58

103.217.743,01

38.830.897,67

54.634.863,49

57.487.147,81

1.914.510,98
21.607.613,95

57.487.147,81
11.682.431,44

4.589.601,05

29.862.943,94

21.910.747,35

14.682.669,25

32.221.859,61
21.910.747,35

1,46

22.097.640,23
15.157.434,19

36.798.155,84

31-∆εκ-2002
21.910.747,35

1,73

15.157.434,19

26.237.298,75

31-∆εκ-2003

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε
Αριθµοδείκτες 31/12/2003

0,19

0,38

1,05

32,34

74,17

56,10

0,67

1,47

1,68

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων

Αποδοτικότητα Επενδυµένων
Κεφαλαίων

Ίδια κεφάλαια
Κέρδη προ Φόρων
& τόκων
Μ.Ο Ιδίων
κεφαλαίων
Απόδοση µετοχής
Μέρισµα ανά
µετοχή
Χρηµατιστιριακή
τιµή µετοχής
P/E
Χρηµατιστιριακή
τιµή µετοχής
Κέρδη ανά
µετοχή
Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής: Η µέση τιµή
∆εκεµβρίου 2003

Ιδίων κεφαλαίων

Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας:

Κάλυψης χρηµατοοικονοµικών
εξόδων

Τόκοι
χρεωστικοί
Μικτό Κέρδος
Τόκοι
χρεωστικοί
Κέρδη προ Φόρων
& τόκων

∆είκτες Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης

Κάλυψης χρηµατοοικονοµικών
εξόδων
0,06

18.285.913,22
696.274,63

0,61

1,35

4,19

5,66

4,99

8,17

5,66

4,99

44,70
%

40,11
%

0,04

0,03

0,30 5,30%

54.634.863,49

61.236.407,22
24.419.253,87

24.558.930,67

24.419.253,87

27.624.203,87
888.893,23

888.893,23

0,15 3,01%

11.090.226,46 16,27
%
68.143.565,62
11.474.146,30 17,74
%
64.689.986,42

11.474.146,30

0,04

696.274,63

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε
΄΄Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ΄΄
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41913/06/Β/98/32
Κατάσταση Ταµιακών Ροών
τ η ς χ ρ ή σ ε ω ς : α π ό 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Ποσά σε €
A/A

Ανάλυση

Τρέχουσα Χρήση

Προηγούµενη Χρήση

1.1.2003 - 31.12.2003 1.1.2002 - 31.12.2002

Α Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
Α 100 Ταµιακές εισροές
51.080.194,54

57.487.147,81

102 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

6.177.967,39

9.006.440,75

103 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα

27.668,31

12.980,72

104 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

128.203,25

89.151,09

105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]

177.664,38

336.103,22

106 Έσοδα χρεωγράφων

0,00

0,00

107 Πώληση χρεωγράφων

0,00

0,00

2.578.754,70

0,00

109 Αγορά χρεωγράφων

(0,00)

(0,00)

110 Αύξηση απαιτήσεων

(2.360.494,12)

(540.779,22)

57.809.958,45

66.391.044,37

29.440.740,48

27.822.724,57

6.092.491,35

6.255.573,03

435.410,09

2.835.652,22

3.828.774,83

424.751,14

0,00

0,00

88.866,70

303.618,42

0,00

0,00

102.138,86

9.592,58

101 Πωλήσεις

108 Μείωση Απαιτήσεων

Αφαιρούνται:

Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100)
Α 200 Ταµιακές εκροές
201 Κόστος πωληθέντων (µείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)
202 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως
203 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως
204 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
205 Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας
206 Άλλα έξοδα
207 Αύξηση αποθεµάτων
208 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού
209 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού

0,00

210 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)

0,00

2.403.128,88

(538.787,91)

(229.802,25)

(0,00)

(0,00)

(9.102,58)

(27.881,22)

(3.287.116,04)

(1.427.077,51)

Αφαιρούνται:
211 Μείωση Αποθεµάτων
212 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού
213 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού
214 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών)

Ποσά σε €
A/A

Ανάλυση

Τρέχουσα Χρήση

Προηγούµενη Χρήση

1.1.2003 - 31.12.2003 1.1.2002 - 31.12.2002

Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200)

(36.153.415,78)

(38.370.279,86)

3.939.660,42

7.568.736,88

302 Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

0,00

0,00

303 ∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου

0,00

0,00

7.273.326,92

5.099.144,31

(0,00)

(0,00)

(11.212.987,34)

(12.667.881,19)

10.443.555,33

15.352.883,32

A 300 Ταµιακές Εκροές φόρων
301 Φόροι εισοδήµατος

304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη

Αφαιρείται:
305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη

Σύνολο Ταµιακών εκροών φόρων (Α300)
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
(Αλγεβρικό άθροισµα Α100-Α200-Α300)=Α

Β Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Β 100 Ταµιακές εισροές
0,00

101 Πώληση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων

1.241.249,69

102 Πώληση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων
103 Πώληση Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων

0,00

104 Μείωση µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων

0,00

105 Έσοδα Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων

0,00

106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων)

0,00

Σύνολο Ταµιακών εισροών (Β100)

0,00

1.241.249,69

(263.863,08)

(365.409,86)

(15.038.916,55)

(13.591.287,56)

Β 200 Ταµιακές εκροές
201 Αγορά Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων
202 Αγορά Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων

(0,00)

203 Αγορά Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων
204 Αύξηση Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων

(163.444,00)

(14.636,15)

205 Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως

(251.755,15)

(408.842,03)

(15.717.978,78)

(14.380.175,60)

(15.717.978,78)

(13.138.925,91)

0,00

0,00

3.186.980,22

2.103.798,67

Σύνολο Ταµιακών εκροών (Β 200)

Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(Β 100-Β 200)=Β

Γ

Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Γ 100 Ταµιακές εισροές
101 Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο

102 Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων
103 Αύξηση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων

470.868,71

