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ΕΝΔΙΑΜΕΣΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΕΙΟΔΟ ΑΡΟ 1θ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30θ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΥ 2010 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΘ ΡΟΤΥΡΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιϊνεται ότι θ ςυνθμμζνθ ενδιάμεςθ ςυνοπτικι χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ 
είναι εκείνθ που εγκρίκθκε από το ∆ιοικθτικό υμβοφλιο τθσ «ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ 
ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε.» τθν 29 Νοεμβρίου 2010 και ζχει δθμοςιοποιθκεί 
με τθν ανάρτθςι τθσ ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ www.eyath.gr. Επιςθμαίνεται ότι τα 
δθμοςιευκζντα ςτον τφπο ςυνοπτικά οικονοµικά ςτοιχεία ςτοχεφουν ςτο να παράςχουν 
ςτον αναγνϊςτθ οριςμζνεσ γενικζσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ αλλά δεν παρζχουν τθν 
ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ οικονομικισ κζςθσ και των αποτελεςμάτων τθσ Εταιρείασ και 
του Ομίλου, ςφμφωνα µε τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ  Αναφοράσ. Επίςθσ 
επιςθμαίνεται ότι, χάριν απλοποίθςθσ, ςτα δθμοςιευμζνα ςτον τφπο ςυνοπτικά 
οικονοµικά ςτοιχεία ζχουν γίνει οριςμζνεσ ςυμπτφξεισ κονδυλίων. 
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Οι Γνωςτοποιιςεισ ςτισ ςελίδεσ 9 ζωσ 26 ςυνιςτοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενδιάμεςων   
οικονομικϊν πλθροφοριϊν. 

Σθμ. 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ

Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 6 90.487 90.465 90.487 90.463

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 113 143 112 142

υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ - - 60 60

Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ 4 633 - 633 -

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 366 365 366 365

Σφνολο μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 91.599 90.972 91.658 91.030

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 

Αποκζματα 7 2.304 1.867 2.304 1.867

Εμπορικζσ και άλλεσ απαιτιςεισ 8 56.034 49.944 55.890 49.916

Σαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα 9 16.808 15.166 16.705 14.943

Σφνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 75.146 66.978 74.899 66.727

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 166.746 157.950 166.556 157.757

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποκεματικά

Μετοχικό  Κεφάλαιο 40.656 40.656 40.656 40.656

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 2.830 2.830 2.830 2.830

Αποκεματικά κεφάλαια 25.950 25.950 25.946 25.946

Αποτελζςματα εισ νζον 35.282 31.186 35.110 31.117

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων Ομίλου 104.718 100.622 104.543 100.550

Δικαιϊματα τρίτων - - - -

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων 104.718 100.622 104.543 100.550

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Δανειςμόσ - μακροπρόκεςμοσ 931 1.240 931 1.240

Προβλζψεισ για παροχζσ προσ τουσ εργαηομζνουσ 10 5.002 5.544 5.002 5.544

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 4 - 378 - 378

Προβλζψεισ για ενδεχόμενουσ κινδφνουσ και ζξοδα 11 2.698 4.515 2.698 4.515

Επιχορθγιςεισ 4.737 4.747 4.737 4.747

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 11.988 11.551 11.988 11.551

Σφνολο μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων 25.355 27.976 25.355 27.976

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Εμπορικζσ και λοιπζσ Τποχρεϊςεισ  12 24.593 21.230 24.634 21.137

Δανειςμόσ - βραχυπρόκεςμοσ 655 689 655 689

Βραχυπρόκεςμεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 13 11.424 7.434 11.369 7.405

Σφνολο βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων 36.672 29.352 36.658 29.231

Σφνολο Υποχρεϊςεων 62.027 57.328 62.014 57.207

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 166.746 157.950 166.556 157.757

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ
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 Οι Γνωςτοποιιςεισ ςτισ ςελίδεσ 9 ζωσ 26 ςυνιςτοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενδιάμεςων  
οικονομικϊν πλθροφοριϊν. 

 

 

 

 

 

 

Σθμ. 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/07-30/9/2010 01/07-30/9/2009

Ρωλιςεισ 52.813 57.675 15.080 17.206

Μείον: Κόςτοσ Πωλιςεων (32.964) (33.928) (11.247) (12.214)

Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ 19.849 23.747 3.833 4.992

Λοιπά ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 2.510 2.838 624 1.485

22.359 26.585 4.457 6.477

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ & διανομισ (2.680) (2.672) (363) (831)

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ (4.031) (5.512) (1.386) (1.917)

Ζξοδα λειτουργίασ ζρευνασ και ανάπτυξθσ (414) (240) (141) (67)

Λοιπά λειτουργικά ζξοδα (768) (478) (166) (164)

Λειτουργικά αποτελζςματα 14.467 17.684 2.401 3.499

Κακαρό Ζςοδο Χρθματοδότθςθσ 1.368 1.117 489 414

Αποτζλεςμα ςυνικων εργαςιϊν 15.834 18.801 2.890 3.913

Ζςοδα επενδφςεων - - - -

Αποτελζςματα προ φόρων 15.834 18.801 2.890 3.913

Φόροσ Ειςοδιματοσ 4 (6.910) (4.697) (237) (832)

Αποτελζςματα μετά φόρων 8.924 14.104 2.653 3.081

Κατανζμονται ςε:

Ιδιοκτιτθσ Μθτρικισ 8.924 14.104 2.653 3.081

Δικαιϊματα τρίτων - - - -

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ - - - -

Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ 8.924 14.104 2.653 3.081

Κατανζμονται ςε:

Ιδιοκτιτθσ Μθτρικισ 8.924 14.104 2.653 3.081

Δικαιϊματα τρίτων

Κζρδθ ανά μετοχι (€ ανά μετοχι) 5 0,2459 0,3885 0,0731 0,0849

Βαςικά 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ

Για τθν εννιάμθνθ περίοδο  που ζλθξε τθν Για τθν τρίμθνθ περίοδο που ζλθξε τθν 
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Οι Γνωςτοποιιςεισ ςτισ ςελίδεσ 9 ζωσ 26 ςυνιςτοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενδιάμεςων  
οικονομικϊν πλθροφοριϊν. 

 

 

 

Κατάςταςθ Μεταβολϊν Κακαρισ Θζςθσ 

Σθμ. 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/07-30/9/2010 01/07-30/9/2009

Ρωλιςεισ 52.813 57.675 15.080 17.206

Μείον: Κόςτοσ Πωλιςεων (32.585) (33.619) (11.071) (12.080)

Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ 20.228 24.056 4.009 5.126

Λοιπά ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 2.345 2.766 562 1.412

22.573 26.822 4.570 6.538

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ & διανομισ (3.232) (3.072) (622) (984)

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ (3.917) (5.373) (1.338) (1.834)

Ζξοδα λειτουργίασ ζρευνασ και ανάπτυξθσ (414) (240) (141) (67)

Λοιπά λειτουργικά ζξοδα (767) (478) (166) (164)

Λειτουργικά αποτελζςματα 14.243 17.659 2.304 3.490

Κακαρό Ζςοδο Χρθματοδότθςθσ 1.367 1.117 489 414

Αποτζλεςμα ςυνικων εργαςιϊν 15.610 18.776 2.793 3.904

Ζςοδα επενδφςεων 66 4 - 4

Αποτελζςματα προ φόρων 15.676 18.780 2.793 3.908

Φόροσ Ειςοδιματοσ 4 (6.855) (4.691) (214) (829)

Αποτελζςματα μετά φόρων 8.821 14.090 2.579 3.079

Κατανζμονται ςε:

Ιδιοκτιτθσ Μθτρικισ 8.821 14.090 2.579 3.079

Δικαιϊματα τρίτων - - - -

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ - - - -

Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ 8.821 14.090 2.579 3.079

Κατανζμονται ςε:

Ιδιοκτιτθσ Μθτρικισ 8.821 14.090 2.579 3.079

Δικαιϊματα τρίτων

Κζρδθ ανά μετοχι (€ ανά μετοχι) 5 0,2430 0,3881 0,0711 0,0848

Βαςικά 

Θ ΕΤΑΙΙΑ Θ ΕΤΑΙΙΑ

Για τθν εννιάμθνθ περίοδο  που ζλθξε τθν Για τθν τρίμθνθ περίοδο που ζλθξε τθν 
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Κατάςταςθ μεταβολϊν κακαρισ κζςθσ Ομίλου 

 

 

Κατάςταςθ μεταβολϊν κακαρισ κζςθσ Εταιρίασ 

 

Οι Γνωςτοποιιςεισ ςτισ ςελίδεσ 9 ζωσ 26 ςυνιςτοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενδιάμεςων  
οικονομικϊν πλθροφοριϊν. 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

υπζρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποκεματικό

Λοιπά 

αποκεματικά

Αποτελζςματα 

εισ νζον ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο κατά τθν 01.01.2010 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 6.036 19.914 31.186 100.622

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ 

01/01 - 30/09/2010 - - - - 8.924 8.924

Διανεμθκζντα μερίςματα - - - - (4.828) (4.828)

Υπόλοιπο κατά τθν 30.09.2010 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 6.036 19.914 35.282 104.718

Υπόλοιπο κατά τθν 01.01.2009 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 5.316 19.914 22.598 91.314

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ 

01/01 - 30/09/2009 - - - - 14.104 14.104

Διανεμθκζντα μερίςματα - - - - (5.082) (5.082)
Υπόλοιπο κατά τθν 30.09.2009 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 5.316 19.914 31.620 100.336

Υπόλοιπο κατά τθν 01.01.2009 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 5.316 19.914 22.598 91.315
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ 

01/01 - 31/12/2009 - - 720 - 13.670 14.390

Διανεμθκζντα μερίςματα - - - - (5.082) (5.082)
Υπόλοιπο κατά τθν 31.12.2009 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 6.036 19.914 31.186 100.622

                                                                                                           

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

υπζρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποκεματικό

Λοιπά 

αποκεματικά

Αποτελζςματα 

εισ νζον Σφνολο

Υπόλοιπο κατά τθν 01.01.2010 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 6.032 19.914 31.117 100.550

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ 

01/01 - 30/09/2010 - - - - 8.821 8.821

Διανεμθκζντα μερίςματα - - - - (4.828) (4.828)

Υπόλοιπο κατά τθν 30.09.2010 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 6.032 19.914 35.110 104.543

Υπόλοιπο κατά τθν 01.01.2009 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 5.315 19.914 22.585 91.301

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ 

01/01 - 30/09/2009 - - - - 14.090 14.090

Διανεμθκζντα μερίςματα - - - - (5.082) (5.082)

Υπόλοιπο κατά τθν 30.09.2009 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 5.315 19.914 31.593 100.309

Υπόλοιπο κατά τθν 01.01.2009 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 5.315 19.914 22.585 91.301

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ 

01/01 - 31/12/2009 - - 717 - 13.614 14.331

Διανεμθκζντα μερίςματα - - - - (5.082) (5.082)

Υπόλοιπο κατά τθν 31.12.2009 ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α 40.656 2.830 6.032 19.914 31.117 100.550
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Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Γνωςτοποιιςεισ ςτισ ςελίδεσ 9 ζωσ 26 ςυνιςτοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενδιάμεςων  

οικονομικϊν πλθροφοριϊν.

Σθμ. 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009

Ταμειακζσ οζσ από Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ

Κζρδθ / (Ηθμιζσ) προ φόρου ειςοδιματοσ (ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ) 15.834 18.801 15.676 18.780

Ρλζον (μείον) προςαρμογζσ για: 

Αποςβζςεισ 4.576 5.016 4.575 5.015

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων επενδφςεων πάγιου ενεργθτικοφ (252) (742) (252) (742)

Πρoβλζψεισ 219 594 219 594

Αποτζλεςμα (ζςοδα, ζξοδα κζρδθ και ηθμίεσ) επενδυτικισ 

δραςτθριότθτασ - (578) - (578)

Εςοδα ςυμμετοχϊν - (66) (4)

Σόκοι και ςυναφι (ζςοδα) / ζξοδα (1.368) (1.117) (1.367) (1.117)

19.009 21.974 18.785 21.949

Μείωςθ / (Αφξθςθ) αποκεμάτων (78) (346) (78) (346)

Μείωςθ / (Αφξθςθ) εμπορικϊν και λοιπϊν απαιτιςεων (7.073) (6.883) (6.892) (6.968)

Αφξθςθ / (Μείωςθ) εμπορικϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων (πλιν δανειακϊν) 3.789 436 3.920 467

Μείωςθ / (Αφξθςθ) λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων (1) (4) (1) (4)

(Μείον):

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα (49) (87) (49) (87)

Καταβεβλθμζνοι φόροι (5.825) (5.041) (5.795) (5.036)

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 

(α) 9.771 10.048 9.890 9.975

Ταμειακζσ οζσ από Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και άχλων παγίων ςτοιχείων (4.569) (5.798) (4.569) (5.798)

Μερίςματα ειςπραχκζντα - 4 - -

Σόκοι ειςπραχκζντεσ 1.373 1.204 1.373 1.203
Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 

(β) (3.196) (4.589) (3.196) (4.594)

Ταμειακζσ οζσ από Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ

Εξοφλιςεισ δανείων (343) (602) (343) (602)

Ειςπράξεισ από επιχορθγιςεισ 242 298 242 298

Μερίςματα πλθρωκζντα (4.832) (4.579) (4.832) (4.579)
Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρθματοδοτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (γ) (4.933) (4.883) (4.933) (4.883)

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και 

ιςοδφναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 1.642 576 1.761 498

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ςτθν ζναρξθ του ζτουσ 15.166 12.924 14.943 12.735

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 16.808 13.500 16.705 13.233

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΚΑ
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ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΘΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΘΣ 
ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

Θ «ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Θ. Α.Ε. 
(ι θ «Εταιρεία») παρζχει υπθρεςίεσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Επίςθσ ο  «Όμιλοσ», μζςω τθσ 
κυγατρικισ Εταιρείασ «ΕΤΑΘ Τπθρεςιϊν Α.Ε.», ζχει ςκοπό να παρζχει επιπλζον των δραςτθριοτιτων 
τθσ μθτρικισ, και πάςθσ φφςεωσ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ και να δραςτθριοποιθκεί ςτθν 
παραγωγι και πϊλθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Διοικθτικό υμβοφλιο:   
 
1. Κωνςταντίνοσ Καμάκασ, Πρόεδροσ του Δ.., εκτελεςτικό μζλοσ 
2. Νικόλαοσ Παπαδάκθσ, Διευκφνων φμβουλοσ, εκτελεςτικό μζλοσ 
3. Δθμιτριοσ Αςβεςτάσ, Αντιπρόεδροσ, εκτελεςτικό μζλοσ 
4. Απόςτολοσ Σςολάκθσ, Αντιπρόεδροσ, εκτελεςτικό μζλοσ 
5. Δθμιτριοσ Ηακαλκάσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 
6. Θωμάσ Αλγιανάκογλου, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 
7. Χριςτοσ Κουτράκθσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 
8. άββασ Λαδόπουλοσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ 
9. Θωμάσ ιαμπίρθσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ 
10. Γεϊργιοσ Αρχοντόπουλοσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 
11. Δθμιτριοσ Βαςιλειάδθσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 

 

 

Ζδρα εταιρείασ:  Εγνατία 127 
   54 635, Θεςςαλονίκθ    
   Ελλάδα  

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:  41913/ 06/ Β/ 98/ 32  

 

 

Ελεγκτικι Εταιρεία: BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. 
Λεωφ. Μεςογείων 396 
15 341 Αγία Παραςκευι 
Ακινα, Ελλάδα 

 

Οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ διαπραγματεφονται ςτθν κατθγορία Μεγάλθσ Κεφαλαιοποίθςθσ του 
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. 
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2. ΒΑΣΘ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1 Ρλαίςιο κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

Οι ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Διεκνζσ 
Λογιςτικό Πρότυπο 34 (Ενδιάμεςθ Οικονομικι Πλθροφόρθςθ). Οι ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ 
χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςε ςυνδυαςμό µε τισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθσ 31 Δεκεμβρίου του 2009. Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςτθκαν για τθ 
ςφνταξθ των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν τθσ εννεάμθνθσ περιόδου 
που ζλθξε τθν 30 επτεμβρίου 2010, είναι ίδιεσ με αυτζσ που ακολουκικθκαν κατά τθν ςφνταξθ των 
ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2009 και περιγράφονται 
ςε αυτζσ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ οι οποίεσ παρατίκενται 
παρακάτω. Όπου ιταν αναγκαίο, τα ςυγκριτικά ςτοιχεία ζχουν αναταξινομθκεί για να ςυμφωνοφν με 
τυχόν αλλαγζσ ςτθν παρουςίαςθ των ςτοιχείων τθσ παροφςασ περιόδου. Διαφορζσ που τυχόν 
παρουςιάηονται μεταξφ των κονδυλίων ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ και των 
αντίςτοιχων κονδυλίων ςτισ ςθμειϊςεισ οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

 

2.2 Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ 

Νζα πρότυπα,  τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ: υγκεκριμζνα νζα πρότυπα, 
τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιςτικζσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ χριςθσ ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ του 
Ομίλου ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, τροποποιιςεων και 
διερμθνειϊν παρατίκεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ για τθν τρζχουςα οικονομικι περίοδο / χριςθ  

ΔΡΧΑ 3 (Ανακεωρθμζνο) «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» και ΔΛΡ 27 (Τροποποιθμζνο) «Ενοποιθμζνεσ 
και Ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»  

Σο ανακεωρθμζνο ΔΠΧΑ 3 ειςάγει μια ςειρά αλλαγϊν ςτο λογιςτικό χειριςμό ςυνενϊςεων επιχειριςεων 
οι οποίεσ κα επθρεάςουν το ποςό τθσ αναγνωριςκείςασ υπεραξίασ, τα αποτελζςματα τθσ 
αναφερόμενθσ περιόδου ςτθν οποία πραγματοποιείται θ απόκτθςθ επιχειριςεων και τα μελλοντικά 
αποτελζςματα. Αυτζσ οι αλλαγζσ περιλαμβάνουν τθν εξοδοποίθςθ δαπανϊν που ςχετίηονται με τθν 
απόκτθςθ και τθν αναγνϊριςθ μεταγενζςτερων μεταβολϊν ςτθν εφλογθ αξία του ενδεχόμενου 
τιμιματοσ (“contingent consideration”) ςτα αποτελζςματα. Σο τροποποιθμζνο ΔΛΠ 27 απαιτεί 
ςυναλλαγζσ που οδθγοφν ςε αλλαγζσ  ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι να καταχωροφνται ςτθν 
κακαρι κζςθ.  Σο τροποποιθμζνο πρότυπο μεταβάλλει το λογιςτικό χειριςμό για τισ ηθμίεσ που 
πραγματοποιοφνται από κυγατρικι εταιρεία κακϊσ και τθσ απϊλειασ του ελζγχου κυγατρικισ. 
Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ, ςε κάκε ςυνζνωςθ επιχειριςεων, ο αποκτϊν να επιμετρά 
τυχόν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι ςτον αποκτϊμενο είτε ςτθν εφλογθ αξία είτε ςτο αναλογικό ποςοςτό 
τουσ επί τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ, των κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων του 
αποκτϊμενου. Ο Όμιλοσ εφαρμόηει αυτζσ τισ αλλαγζσ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2010. 

 

Σροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων για το 
2009 του ΔΛΠ (υμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων) 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςτα ΔΠΧΑ 
ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΔΛΠ που 
δθμοςιεφτθκε τον Ιοφλιο 2009. Οι παρακάτω τροποποιιςεισ ιςχφουν για τθν τρζχουςα οικονομικι 
περίοδο / χριςθ.  Επίςθσ, εφόςον δεν αναφζρεται διαφορετικά, οι τροποποιιςεισ αυτζσ δεν ζχουν 
ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.   
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ΔΡΧΑ 2 «Ραροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν»  

Θ τροποποίθςθ επιβεβαιϊνει ότι οι ειςφορζσ μιασ επιχείρθςθσ για τθ ςφςταςθ μίασ κοινοπραξίασ και 
οι ςυναλλαγζσ κοινοφ ελζγχου εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του ΔΠΧΑ 2.  

 

ΔΡΧΑ 5 «Mθ Κυκλοφοροφντα Ρεριουςιακά Στοιχεία που Κατζχονται προσ Ρϊλθςθ και Διακοπείςεσ 
Δραςτθριότθτεσ»  

Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται όςον αφορά τα μθ κυκλοφοροφντα 
περιουςιακά ςτοιχεία που κατατάςςονται ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ ι τισ διακοπείςεσ 
δραςτθριότθτεσ.  

 

ΔΡΧΑ 8 «Κλάδοι Δραςτθριοτιτων» 

Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ όςον αφορά τθν γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τα 
περιουςιακά ςτοιχεία του τομζα.  

 

ΔΛΡ 1 «Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» 

Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ότι ο πικανόσ διακανονιςμόσ μιασ υποχρζωςθσ με τθν ζκδοςθ 
ςυμμετοχικϊν τίτλων δεν ζχει ςχζςθ με τθν κατάταξι τθσ ωσ κυκλοφοροφν ι μθ κυκλοφοροφν 
ςτοιχείο.  

 

 

ΔΛΡ 7 «Καταςτάςεισ Ταμειακϊν οϊν» 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνεσ που καταλιγουν ςε ζνα αναγνωριςμζνο περιουςιακό 
ςτοιχείο ςτθν κατάςταςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ μποροφν να κατατάςςονται ωσ επενδυτικζσ 
δραςτθριότθτεσ.  

 

ΔΛΡ 17 «Μιςκϊςεισ» 

Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν κατάταξθ των μιςκϊςεων γθπζδων και κτιρίων ωσ 
χρθματοδοτικζσ ι λειτουργικζσ μιςκϊςεισ.  

 

ΔΛΡ 18 «Ζςοδα» 

Θ τροποποίθςθ παρζχει πρόςκετθ κακοδιγθςθ ςχετικά με τον κακοριςμό ωσ προσ το αν θ οικονομικι 
οντότθτα ενεργεί ωσ πρακτορευόμενοσ/εντολζασ ι πράκτορασ.  

 

ΔΛΡ 36 «Απομείωςθ Αξίασ Ρεριουςιακϊν Στοιχείων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ μεγαλφτερθ μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςτθν οποία 
πρζπει να επιμεριςτεί θ υπεραξία για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου απομείωςθσ είναι ζνασ λειτουργικόσ 
τομζασ όπωσ ορίηεται από τθν παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δθλαδι πριν από τθ ςυγκζντρωςθ/άκροιςθ 
των τομζων).   

 

 

 



      ΕΝΝΕΑΜΘΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 
                                        τθσ εννεάμθνθσ περιόδου που ζλθξε τθν 30 επτεμβρίου 2010 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 
12 

30 
Σεπτεμβρίου 

2010 

ΔΛΡ 38 «Άχλα Ρεριουςιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν (α) τισ απαιτιςεισ ςφμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (ανακεωρθμζνο) όςον 
αφορά το λογιςτικό χειριςμό των άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν ςε μία ςυνζνωςθ 
επιχειριςεων και (β) τθν περιγραφι των μεκόδων αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ από τισ 
οικονομικζσ οντότθτεσ κατά τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 
που αποκτικθκαν ςε μία ςυνζνωςθ επιχειριςεων και δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ αγορζσ.  

 

ΔΛΡ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ» 

Οι τροποποιιςεισ αφοροφν (α) διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των κυρϊςεων/προςτίμων 
από προπλθρωμι δανείων ωσ παράγωγα ςτενά ςυνδεδεμζνα με το κφριο ςυμβόλαιο, (β) το πεδίο 
απαλλαγισ για τισ ςυμβάςεισ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων και (γ) διευκρινίςεισ ότι τα κζρδθ ι ηθμιζσ από 
αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν μιασ προςδοκϊμενθσ ςυναλλαγισ πρζπει να επαναταξινομθκοφν από 
τα ίδια κεφάλαια ςτα αποτελζςματα ςτθν περίοδο κατά τθν οποία θ αντιςτακμιηόμενθ 
προςδοκϊμενθ ταμειακι ροι επθρεάηει τα αποτελζςματα.  

 

ΕΔΔΡΧΑ 9 «Επανεκτίμθςθ των Ενςωματωμζνων Ραραγϊγων»  

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ΕΔΔΠΧΑ 9 δεν ιςχφει ςε πικανι επανεκτίμθςθ, κατά τθν θμερομθνία 
τθσ απόκτθςθσ, των ενςωματωμζνων παραγϊγων ςε ςυμβόλαια που αποκτικθκαν ςε μία ςυνζνωςθ 
επιχειριςεων που αφορά οικονομικζσ οντότθτεσ που τελοφν υπό κοινό ζλεγχο.   

 

ΕΔΔΡΧΑ 16 «Αντιςτακμίςεισ μιασ Κακαρισ Επζνδυςθσ ςε Εκμετάλλευςθ ςτο Εξωτερικό»  

Θ τροποποίθςθ αναφζρει ότι, ςε αντιςτάκμιςθ μιασ κακαρισ επζνδυςθσ ςε εκμετάλλευςθ ςτο 
εξωτερικό, κατάλλθλα μζςα αντιςτάκμιςθσ μπορεί να κατζχονται από οποιαδιποτε οικονομικι 
οντότθτα εντόσ του ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιδίασ εκμετάλλευςθσ ςτο εξωτερικό, εφόςον 
πλθροφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ.  

 

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ από περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από 1 Ιανουαρίου 
2011   

ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν 
τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013) 

Σο ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρϊτο μζροσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ ςτο ζργο του ΔΛΠ (υμβοφλιο Διεκνϊν 
Λογιςτικϊν Προτφπων) για τθν αντικατάςταςθ του ΔΛΠ 39. Σο ΔΛΠ ςκοπεφει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 
κατά τθ διάρκεια του 2010 ζτςι ϊςτε να προςτεκοφν νζεσ απαιτιςεισ για τθν ταξινόμθςθ και τθν 
επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων, τθν αποαναγνϊριςθ των χρθματοοικονομικϊν 
μζςων, τθν απομείωςθ τθσ αξίασ, και τθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ. Σο ΔΠΧΑ 9 ορίηει ότι όλα τα 
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία επιμετρϊνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ ςυν, ςτθν 
περίπτωςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου που δεν είναι ςτθν εφλογθ αξία μζςω 
των αποτελεςμάτων, ςυγκεκριμζνα κόςτθ ςυναλλαγϊν. Θ μεταγενζςτερθ επιμζτρθςθ των 
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων γίνεται είτε ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ είτε ςτθν εφλογθ 
αξία και εξαρτάται από το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ οικονομικισ οντότθτασ ςχετικά με τθ 
διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν 
του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Σο ΔΠΧΑ 9 απαγορεφει επαναταξινομιςεισ, εκτόσ 
από ςπάνιεσ περιπτϊςεισ που το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ οικονομικισ οντότθτασ αλλάξει, και ςτθν 
προκειμζνθ περίπτωςθ θ οικονομικι οντότθτα απαιτείται να επαναταξινομιςει μελλοντικά τα 
επθρεαηόμενα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία. φμφωνα με τισ αρχζσ του ΔΠΧΑ 9, όλεσ οι 
επενδφςεισ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ πρζπει να επιμετρϊνται ςε εφλογθ αξία. Εντοφτοισ, θ διοίκθςθ 
ζχει τθν επιλογι να παρουςιάηει ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα τα πραγματοποιθκζντα και μθ 
πραγματοποιθκζντα κζρδθ και ηθμιζσ εφλογθσ αξίασ ςυμμετοχικϊν τίτλων που δεν κατζχονται προσ 
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εμπορικι εκμετάλλευςθ. Αυτόσ ο προςδιοριςμόσ γίνεται κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ για κάκε ζνα 
χρθματοοικονομικό μζςο ξεχωριςτά και δεν μπορεί να αλλάξει. Σα κζρδθ και οι ηθμιζσ εφλογθσ αξίασ 
δεν μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα μεταγενζςτερα, ενϊ τα ζςοδα από μερίςματα κα ςυνεχίςουν να 
αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα. Σο ΔΠΧΑ 9 καταργεί τθν εξαίρεςθ τθσ επιμζτρθςθσ ςε κόςτοσ για 
τισ μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ και τα παράγωγα ςε μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ, αλλά παρζχει κακοδιγθςθ για 
το πότε το κόςτοσ μπορεί να είναι αντιπροςωπευτικι εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ.  Ο Όμιλοσ βρίςκεται 
ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΠΧΑ 9 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Σο ΔΠΧΑ 9 
δεν μπορεί να εφαρμοςτεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. Μόνο όταν υιοκετθκεί, ο Όμιλοσ κα αποφαςίςει εάν κα εφαρμόςει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από 
τθν 1 Ιανουαρίου 2013.  

 

ΔΛΡ 24 (Τροποποίθςθ) «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1

θ
 Ιανουαρίου 2011)  

Θ παροφςα τροποποίθςθ επιχειρεί να μειϊςει τισ γνωςτοποιιςεισ των ςυναλλαγϊν ανάμεςα ςε 
ςυνδεδεμζνα μζρθ δθμοςίου (government-related entities) και να αποςαφθνίςει τθν ζννοια του 
ςυνδεδεμζνου μζρουσ. υγκεκριμζνα, καταργείται θ υποχρζωςθ των ςυνδεδεμζνων μερϊν δθμοςίου 
να γνωςτοποιιςουν τισ λεπτομζρειεσ όλων των ςυναλλαγϊν με το δθμόςιο και με άλλα ςυνδεδεμζνα 
μζρθ δθμοςίου, αποςαφθνίηει και απλοποιεί τον οριςμό του ςυνδεδεμζνου μζρουσ και επιβάλλει τθν 
γνωςτοποίθςθ όχι μόνο των ςχζςεων, των ςυναλλαγϊν και των υπολοίπων ανάμεςα ςτα 
ςυνδεδεμζνα μζρθ αλλά και των δεςμεφςεων τόςο ςτισ ατομικζσ όςο και ςτισ ενοποιθμζνεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ο Όμιλοσ κα εφαρμόςει αυτζσ τισ αλλαγζσ από τθν θμζρα που τίκενται ςε 
εφαρμογι.   

 

ΔΛΡ 32 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Ραρουςίαςθ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ 
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1

θ
 Φεβρουαρίου 2010) 

Θ παροφςα τροποποίθςθ παρζχει επεξθγιςεισ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οριςμζνα 
δικαιϊματα πρζπει να ταξινομθκοφν. υγκεκριμζνα, δικαιϊματα, δικαιϊματα προαίρεςθσ ι 
δικαιϊματα αγοράσ μετοχισ για τθν απόκτθςθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ ιδίων ςυμμετοχικϊν τίτλων 
τθσ οικονομικισ οντότθτασ για ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό οποιουδιποτε νομίςματοσ αποτελοφν 
ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ εάν θ οικονομικι οντότθτα προςφζρει αυτά τα δικαιϊματα, δικαιϊματα 
προαίρεςθσ ι δικαιϊματα αγοράσ μετοχισ αναλογικά ςε όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ τθσ 
ίδιασ κατθγορίασ των ιδίων, μθ παραγϊγων, ςυμμετοχικϊν τίτλων. Θ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ δεν 
αναμζνεται να ζχει επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

 

ΔΡΧΑ 1 (Τροποποίθςθ) «Ρρϊτθ εφαρμογι των διεκνϊν προτφπων χρθματοοικονομικισ 
αναφοράσ» - γνωςτοποιιςεισ για χρθματοοικονομικά μζςα (εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1

θ
 Ιουλίου 2010) 

Θ παροφςα τροποποίθςθ παρζχει για τισ εταιρείεσ που εφαρμόηουν για πρϊτθ φορά τα ΔΠΧΑ τισ ίδιεσ 
διατάξεισ μετάβαςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν τροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 7 ςχετικά με τθ ςυγκριτικι 
πλθροφόρθςθ που αφορά τισ γνωςτοποιιςεισ τθσ νζασ ιεράρχθςθσ τριϊν επιπζδων εφλογθσ αξίασ. Θ 
ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ δεν κα ζχει επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου κακϊσ ο 
όμιλοσ ζχει ιδθ μεταβεί ςτα ΔΠΧΑ. 

 

ΔΡΧΑ 7 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» - μεταβιβάςεισ 
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ((εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1

θ
 Ιουλίου 2011) 

Θ παροφςα τροποποίθςθ παρζχει τισ γνωςτοποιιςεισ για μεταβιβαςμζνα χρθματοοικονομικά 
περιουςιακά ςτοιχεία που δεν ζχουν αποαναγνωριςτεί εξ’ολοκλιρου κακϊσ και για μεταβιβαςμζνα 
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν αποαναγνωριςτεί εξ’ολοκλιρου αλλά για τα οποία 
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ο Όμιλοσ ζχει ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ.  Παρζχει επίςθσ κακοδιγθςθ για τθν εφαρμογι των 
απαιτοφμενων γνωςτοποιιςεων. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. 

 

ΕΔΔΡΧΑ 19 «Διαγραφι Χρθματοοικονομικϊν Υποχρεϊςεων με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ» (εφαρμόηεται 
για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2010) 

Θ Διερμθνεία 19 αναφζρεται ςτο λογιςτικό χειριςμό από τθν οικονομικι οντότθτα που εκδίδει 
ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ ςε ζναν πιςτωτι, προκειμζνου να διακανονιςτεί, ολόκλθρθ ι εν μζρει, μια 
χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ.  Θ διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον Όμιλο.   

 

ΕΔΔΡΧΑ 14 (Τροποποίθςθ) «Πρια Ρεριουςιακϊν Στοιχείων Κακοριςμζνων Ραροχϊν, Ελάχιςτο 
Απαιτοφμενο Σχθματιςμζνο κεφάλαιο και θ αλλθλεπίδραςι τουσ» (εφαρμόηεται για τισ ετιςιεσ 
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται ςε περιοριςμζνεσ περιπτϊςεισ: όταν θ οικονομικι οντότθτα 
υπόκειται ςε ελάχιςτο απαιτοφμενο ςχθματιςμζνο κεφάλαιο και προβαίνει ςε πρόωρθ καταβολι των 
ειςφορϊν για κάλυψθ αυτϊν των απαιτιςεων. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ επιτρζπουν ςε μία τζτοια 
οικονομικι οντότθτα να αντιμετωπίςει το όφελοσ από μια τζτοια πρόωρθ πλθρωμι ωσ περιουςιακό 
ςτοιχείο. Θ διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον Όμιλο.   

 

Σροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων για το 
2010 του ΔΛΠ (υμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων) 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςτα ΔΠΧΑ 
ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΔΛΠ που 
δθμοςιεφτθκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιιςεισ, εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά, 
ιςχφουν για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2011.  
Επίςθσ, εφόςον δεν αναφζρεται διαφορετικά, οι τροποποιιςεισ αυτζσ δεν αναμζνεται να ζχουν 
ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.   

 

ΔΡΧΑ 1 «Ρρϊτθ εφαρμογι των διεκνϊν προτφπων χρθματοοικονομικισ αναφοράσ» 

Οι τροποποιιςεισ αφοροφν: (α) πρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ αν μία οικονομικι οντότθτα αλλάξει τισ 
λογιςτικζσ τθσ πολιτικζσ ι τθν εφαρμογι των απαλλαγϊν του ΔΠΧΑ 1 αφοφ ζχει ιδθ δθμοςιεφςει 
ενδιάμεςεσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34, (β) απαλλαγζσ όταν θ βάςθ 
αναπροςαρμογισ χρθςιμοποιείται ωσ «τεκμαιρόμενο κόςτοσ», και (γ) απαλλαγζσ για τισ οικονομικζσ 
οντότθτεσ που υπόκεινται ςε ειδικι ρφκμιςθ να χρθςιμοποιιςουν ωσ «τεκμαιρόμενο κόςτοσ» για τισ 
ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ ι τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία τισ λογιςτικζσ αξίεσ ςφμφωνα με τισ 
προθγοφμενεσ ΓΠΛΑ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  

 

ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» 

Οι τροποποιιςεισ παρζχουν επιπρόςκετεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με: (α) ςυμφωνίεσ ενδεχόμενου 
τιμιματοσ που προκφπτουν από ςυνενϊςεισ επιχειριςεων με θμερομθνίεσ απόκτθςθσ που 
προθγοφνται τθσ εφαρμογισ του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) τθν επιμζτρθςθ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ, 
και (γ) λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των ςυναλλαγϊν πλθρωμισ που βαςίηονται ςε αξίεσ μετοχϊν και που 
αποτελοφν μζροσ μιασ επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβραβεφςεων που 
βαςίηονται ςε αξίεσ μετοχϊν και που δεν αντικαταςτάκθκαν ι εκοφςια αντικαταςτάκθκαν.  
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ΔΡΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 

Οι τροποποιιςεισ περιλαμβάνουν πολλαπλζσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ γνωςτοποιιςεισ των 
χρθματοοικονομικϊν μζςων.  

 

ΔΛΡ 1 «Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι οικονομικζσ οντότθτεσ μποροφν να παρουςιάηουν τθν ανάλυςθ των 
ςυςτατικϊν ςτοιχείων των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων είτε ςτθν κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων 
κεφαλαίων είτε ςτισ ςθμειϊςεισ.  

 

ΔΛΡ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι τροποποιιςεισ των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρζουν από 
τθν ανακεϊρθςθ του ΔΛΠ 27 (2008) πρζπει να εφαρμόηονται μελλοντικά.  

 

ΔΛΡ 34 «Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά»  

Θ τροποποίθςθ δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ αρχζσ γνωςτοποίθςθσ που πρζπει να εφαρμόηονται ςε 
ςχζςθ με ςθμαντικά γεγονότα και ςυναλλαγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταβολϊν αναφορικά με 
επιμετριςεισ ςτθν εφλογθ αξία, κακϊσ και ςτθν ανάγκθ επικαιροποίθςθσ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν 
από τθν πιο πρόςφατθ ετιςια ζκκεςθ.  

 

ΕΔΔΡΧΑ 13 «Ρρογράμματα Ριςτότθτασ Ρελατϊν» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τθν ζννοια του όρου «εφλογθ αξία», ςτο πλαίςιο τθσ επιμζτρθςθσ τθσ 
επιβράβευςθσ των προγραμμάτων πιςτότθτασ πελατϊν. 
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3. ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Θ διοίκθςθ του Ομίλου αξιολογϊντασ τθν δραςτθριότθτα του ζχει χαρακτθρίςει ωσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Υδρευςθσ και τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Αποχζτευςθσ. Θ 
ανάλυςθ ανά τομζα δραςτθριότθτασ ζχει ωσ κάτωκι: 

3.1 Ανάλυςθ ανά Επιχειρθματικό Τομζα (πρωτεφων τφποσ πλθροφόρθςθσ) 

3.1.1 Δεδομζνα περιόδου 1/1-30/09/2010 

 

3.1.2 Δεδομζνα περιόδου 1/1-30/09/2009 

 

 

 

 

Ραροχι Υπθρεςιϊν 

Φδρευςθσ

Ραροχι Υπθρεςιϊν 

Αποχζτευςθσ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πωλιςεισ προσ τρίτουσ 36.037 16.776 52.813

Μείον: Σφνολο κόςτουσ πωλιςεων (21.083) (11.881) (32.964)

Μικτό κζρδοσ (ηθμιά) 14.954 4.895 19.849

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων
10.542 3.925 14.467

Κακαρό Ζςοδο Χρθματοδότθςθσ 967 401 1.368

Αποτελζςματα προ φόρων 11.509 4.326 15.834

Φόροσ ειςοδιματοσ (5.022) (1.888) (6.910)

Αποτελζςματα μετά φόρων 6.486 2.438 8.924

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων
14.202 4.588 18.790

Δεδομζνα ομίλου για τθν περίοδο 01.01 - 30.09.2010

Ραροχι Υπθρεςιϊν 

Φδρευςθσ

Ραροχι Υπθρεςιϊν 

Αποχζτευςθσ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πωλιςεισ προσ τρίτουσ 39.480 18.194 57.675

Μείον: Σφνολο κόςτουσ πωλιςεων (22.049) (11.879) (33.928)

Μικτό κζρδοσ (ηθμιά) 17.431 6.316 23.747

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων
12.186 5.497 17.683

Κακαρό Ζςοδο Χρθματοδότθςθσ 843 274 1.117

Αποτελζςματα προ φόρων 12.625 6.175 18.800

Φόροσ ειςοδιματοσ (3.154) (1.543) (4.697)

Αποτελζςματα μετά φόρων 9.471 4.633 14.104

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων
15.795 5.585 21.380

Δεδομζνα ομίλου για τθν περίοδο 01.01 - 30.09.2009
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3.1.3 Κατανομι Ενεργθτικοφ και Υποχρεϊςεων ανά τομζα δραςτθριότθτασ τθν 30θ 

Σεπτεμβρίου 2010 και 31θ Δεκεμβρίου 2009 ςε ενοποιθμζνο επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ανάλυςθ ανά Γεωγραφικό Τομζα (δευτερεφων τφποσ πλθροφόρθςθσ) 

Θ ζδρα του Ομίλου είναι ςτθν Ελλάδα και όλεσ οι δραςτθριότθτεσ διενεργοφνται ςτθν Ελλάδα. 

 

 

 
 

Ραροχι Υπθρεςιϊν 

Φδρευςθσ

Ραροχι Υπθρεςιϊν 

Αποχζτευςθσ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πάγιο ενεργθτικό 52.705 37.895 90.600

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 38.235 17.799 56.034

Μθ Κατανεμθμζνα τοιχεία Ενεργθτικοφ - - 20.112

Σφνολο Ενεργθτικοφ 90.940 55.694 166.746

Μελλοντικά ζςοδα επιχορθγιςεων - 4.737 4.737

Τποχρεϊςεισ 17.660 6.061 23.721

Δάνεια - 931 931

Μθ Κατανεμθμζνα τοιχεία Τποχρεϊςεων - - 137.358

Σφνολο Υποχρεϊςεων 17.660 11.728 166.746

Προςκικεσ Ενςωμάτων και Αςωμάτων Ακινθτοποιιςεων 2.141 2.428 4.569

Δεδομζνα ομίλου για 30.09.2010

Ραροχι Υπθρεςιϊν 

Φδρευςθσ

Ραροχι Υπθρεςιϊν 

Αποχζτευςθσ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πάγιο ενεργθτικό 53.339 37.269 90.608

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 34.961 14.983 49.944

Μθ Κατανεμθμζνα τοιχεία Ενεργθτικοφ - - 17.398

Σφνολο Ενεργθτικοφ 88.300 52.252 157.950

Μελλοντικά ζςοδα επιχορθγιςεων - 4.747 4.747

Τποχρεϊςεισ 16.027 5.202 21.230

Δάνεια - 1.929 1.929

Μθ Κατανεμθμζνα τοιχεία Τποχρεϊςεων - - 130.044

Σφνολο Υποχρεϊςεων 16.027 11.878 157.950

Προςκικεσ Ενςωμάτων και Αςωμάτων Ακινθτοποιιςεων 3.644 4.301 7.945

Δεδομζνα ομίλου για 31.12.2009
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4. ΦΟΟΙ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

Θ φορολογικι επιβάρυνςθ των αποτελεςμάτων προςδιορίςκθκε ωσ ακολοφκωσ: 

 

Σο ποςό του φόρου ςτθν γραμμι "Φόροσ ειςοδιματοσ" τθσ κατάςταςθσ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, 
διαφζρει από το κεωρθτικό ποςό που κα προζκυπτε χρθςιμοποιϊντασ τον ιςχφοντα ςυντελεςτι 
φόρου, επί των κερδϊν τθσ Εταιρείασ. Θ διαφορά ζχει ωσ εξισ: 

 

Σο γεγονόσ ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζςοδα και ζξοδα αναγνωρίηονται λογιςτικά ςε χρόνο 
διαφορετικό από το χρόνο που τα ζςοδα αυτά φορολογοφνται ι τα ζξοδα εκπίπτουν, για ςκοποφσ 
προςδιοριςμοφ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ, δθμιουργεί τθν ανάγκθ τθσ λογιςτικισ 
αναγνϊριςθσ ετεροχρονιςμζνων φορολογικϊν απαιτιςεων ι υποχρεϊςεων (deferred tax assets ι 
deferred tax liabilities). Θ αναγνωριςκείςα από τον Όμιλο και τθν Εταιρεία ετεροχρονιςμζνθ 
φορολογικι υποχρζωςθ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

 

01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009

Φόροσ Ειςοδιματοσ περιόδου 3.556 4.466 3.501 4.460

Φόροι που καταλογίςκθκαν και αφοροφν ςε 

προθγοφμενεσ χριςθσ 1.701 - 1.701 -

Φόροσ μεγάλθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 81 - 81 -

Εκτακτθ ειςφορά 2.208 - 2.208 -

Πρόβλεψθ φόρου ανζλεγκτων χριςεων 375 150 375 150

Αναβαλλόμενοσ φόροσ   (1.011) 81 (1.011) 81

Σφνολο 6.910 4.697 6.855 4.691

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009

Κζρδθ προ φόρων 15.834 18.801 15.676 18.780

Φόροσ υπολογιηόμενοσ με τον φορολογικό 

ςυντελεςτι τθσ Εταιρείασ (2010: 24%, 2009: 25%) 3.800 4.700 3.762 4.695

Δαπάνεσ μθ εκπιπτόμενεσ από τθ φορολογία 

ειςοδιματοσ 392 (94) 392 (95)

Πρόβλεψθ φόρου ανζλγκτων χριςεων 375 150 375 150

Φόροσ μεγάλθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 81 - 81 -

Εκτακτθ ειςφορά φόρου ειςοδιματοσ 2.208 - 2.208 -

Ζςοδα μθ φορολογοφμενα (1.705) (59) (1.721) (59)

Επίδραςθ αλλαγισ φορολογικϊν ςυντελεςτϊν 57 - 57 -

Φόροι που καταλογίςκθκαν και αφοροφν ςε 

προθγοφμενεσ χριςθσ 1.701 - 1.701 -

Σφνολο φόρων ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων 6.910 4.697 6.855 4.691

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 2.931 3.288 2.931 3.288

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (2.298) (3.666) (2.298) (3.665)

Σφνολο αναβαλλόμενων φόρων ςτθν Κατάςταςθ 

Οικονομικισ Θζςθσ 633 (378) 633 (378)

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09

Υπόλοιπο ζναρξθσ (378) (125) (378) (125)

Φόροσ αποτελεςμάτων 1.011 (253) 1.011 (253)
Υπόλοιπο τζλουσ 633 (378) 633 (378)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ
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Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ

Οικονομικζσ αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων 

ςτοιχείων (3.575) 1.122 - (2.453)

Προςαρμογι επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων (91) 245 - 155

(3.665) 1.368 - (2.298)

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ

Αντιλογιςμόσ αναπροςαρμογισ παγίων 884 - - 884

Προςαρμογι αξίασ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων 511 - - 511

Αποαναγνϊριςθ εξόδων πολυετοφσ αποςβζςεωσ 

και προςαρμογι αποςβζςεων άχλων παγίων 

ςτοιχείων 125 (49) - 75

Προςαρμογι αξίασ ειςπρακτζων λογαριαςμϊν 1.147 (168) - 979

Προςαρμογι αποτίμθςθσ αποκεμάτων 144 (86) - 58

Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία 477 (53) - 424

3.287 (356) - 2.931

Κακαρζσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ ςτθν κατάςταςθ Οικονομικισ 

Θζςθσ (378) 1.011 - 633

Εμφάνιςθ ςτθν κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ - 633

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (378) -

(378) 633

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ

Οικονομικζσ αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων 

ςτοιχείων (3.575) 1.122 - (2.453)

Προςαρμογι επιχορθγιςεων παγίων ςτοιχείων (91) 245 - 155

(3.665) 1.368 - (2.298)

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ

Αντιλογιςμόσ αναπροςαρμογισ παγίων 884 - - 884

Προςαρμογι αξίασ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων 511 - - 511

Αποαναγνϊριςθ εξόδων πολυετοφσ αποςβζςεωσ 

και προςαρμογι αποςβζςεων άχλων παγίων 

ςτοιχείων 125 (49) - 75

Προςαρμογι αξίασ ειςπρακτζων λογαριαςμϊν 1.147 (168) - 979

Προςαρμογι αποτίμθςθσ αποκεμάτων 144 (86) - 58

Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία 477 (53) - 424

3.287 (356) - 2.931
Κακαρζσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ ςτθν κατάςταςθ Οικονομικισ 

Θζςθσ (378) 1.011 - 633

Εμφάνιςθ ςτθν κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ - 633

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (378) -

(378) 633

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

31-Δεκ-09

Ριςτϊςεισ 

(Χρεϊςεισ) 

Αποτελεςμάτων

Ριςτϊςεισ 

(Χρεϊςεισ) 

Αποτελεςμάτων 30-Σεπ-10

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

31-Δεκ-09

Ριςτϊςεισ 

(Χρεϊςεισ) 

Αποτελεςμάτων

Ριςτϊςεισ 

(Χρεϊςεισ) 

Αποτελεςμάτων 30-Σεπ-10
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5. ΚΕΔΘ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΘ 

Ο υπολογιςμόσ των βαςικϊν κερδϊν (ηθμιϊν) ανά μετοχι ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

6. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 

Σα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία του Ομίλου αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Σα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Επί των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ δεν υπάρχουν 
εμπράγματα βάρθ. 

 

 

01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009

Κακαρά κζρδθ αποδοτζα ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ τθσ 

Εταιρίασ 8.924 14.103 8.821 14.089

Μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ μετοχϊν ςε κυκλοφορία 36.300.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000

Μείον: Μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ ιδίων μετοχϊν

υνολικόσ μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ μετοχϊν ςε 

κυκλοφορία 36.300.000 36.300.000 36.308.821 36.300.000

Βαςικά κζρδθ (ηθμιζσ) ανά μετοχι (ςε €) 0,2459 0,3885 0,2430 0,3881

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

Γιπεδα-Οικόπεδα

Κτίρια και κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ 

Μθχανιματα και μθχανολογικζσ 

εγκαταςτάςεισ

Μεταφορικά 

μζςα

Ζπιπλα και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό εξζλιξθ Σφνολο

Αξία κτιςεωσ ι αποτίμθςθσ

Υπόλοιπο 01.01.2010 18.896 5.826 83.529 1.106 2.357 5.413 117.128

Προςκικεσ 01.01 - 30.09.2010 - - 1.581 - 98 2.884 4.563

Ανακατανομζσ 01.01 - 30.09.2010 - - 1.741 - - -1.741 -

Εκποιιςεισ 01.01 - 30.09.2010 - - - - - - -

Σφνολο ςτισ 30.09.2010 18.896 5.826 86.851 1.106 2.456 6.556 121.691

Σωρευμζνεσ Αποςβζςεισ

Υπόλοιπο 01.01.2010 - 874 23.689 802 1.298 - 26.663

Αποςβζςεισ περιόδου 01.01 - 30.09.2010 - 109 4.177 86 168 - 4.539

Εκποιιςεισ 01.01 - 30.09.2010 - - - - - - -

Σφνολο ςτισ 30.09.2010 - 983 27.865 888 1.466 - 31.202

Κακαρι αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2009 18.896 4.952 59.841 304 1.059 5.413 90.465

Κακαρι αναπόςβεςτθ αξία 30.09.2010 18.896 4.843 58.986 218 989 6.556 90.487

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Γιπεδα-Οικόπεδα

Κτίρια και κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ 

Μθχανιματα και μθχανολογικζσ 

εγκαταςτάςεισ

Μεταφορικά 

μζςα

Ζπιπλα και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ

Ακινθτοποιιςεισ 

υπό εξζλιξθ Σφνολο

Αξία κτιςεωσ ι αποτίμθςθσ

Υπόλοιπο 01.01.2010 18.896 5.826 83.529 1.106 2.355 5.413 117.125

Προςκικεσ 01.01 - 30.09.2010 - - 1.581 - 98 2.884 4.563

Ανακατανομζσ 01.01 - 30.09.2010 - - 1.741 - - -1.741 0

Εκποιιςεισ 01.01 - 30.09.2010 - - - - - - 0

Σφνολο ςτισ 30.09.2010 18.896 5.826 86.851 1.106 2.453 6.556 121.688

Σωρευμζνεσ Αποςβζςεισ

Υπόλοιπο 01.01.2010 - 874 23.689 802 1.297 - 26.662

Αποςβζςεισ περιόδου 01.01 - 30.09.2010 - 109 4.177 86 168 - 4.539

Εκποιιςεισ 01.01 - 30.09.2010 - -                              - - - - -                 

Σφνολο ςτισ 30.09.2010 - 983 27.865 888 1.465 - 31.202

Κακαρι αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2009 18.896 4.952 59.841 304 1.058 5.413 90.463

Κακαρι αναπόςβεςτθ αξία 30.09.2010 18.896 4.843 58.986 218 988 6.556 90.487

Θ ΕΤΑΙΙΑ
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7. ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 

Σα αποκζματα του Ομίλου και τθσ εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

Επί των αποκεμάτων του Ομίλου ζχει διενεργθκεί πρόβλεψθ απομείωςθσ ποςοφ €241. 

Επί των αποκεμάτων του Ομίλου δεν υφίςτανται ενζχυρα. 

 

8. ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ   

 

Οι ςυνολικζσ απαιτιςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

Όλεσ οι απαιτιςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ και δεν απαιτείται προεξόφλθςθ κατά τθν θμερομθνία του 
Ιςολογιςμοφ. Δεν υπάρχει ςυγκζντρωςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου ςε ςχζςθ µε τισ απαιτιςεισ από 
πελάτεσ, κακϊσ θ Εταιρεία ζχει μεγάλο αρικμό πελατϊν και ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ διαςπείρεται. 

 

Θ μεταβολι των επιςφαλϊν απαιτιςεων και τθσ διενεργθκείςασ πρόβλεψθσ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

 

 

 

 

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09

Πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ-αναλϊςιμα-ανταλλακτικά 2.545 0 2.467 2.545 0 2.467

Απομείωςθ Αποκεμάτων                           (241) # (600)                                                    (241) # (600)                          

0  # 0  0  # 0

Σφνολο μετά τθν απομείωςθ 2.304  # 1.867  2.304  # 1.867  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09
 

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 43.400 35.576 43.171 35.569

Βραχ. απαιτιςεισ κατά ςυνδεδεμζνων - - 88 28

Επιςφαλζισ - Επίδικοι πελάτεσ και χρεϊςτεσ 5.859 4.897 5.859 4.897

Χρεϊςτεσ διάφοροι 9.104 8.827 9.101 8.819

Λογαριαςμόι διαχείρθςθσ προκαταβολϊν και πιςτϊςεων 190 166 190 166

Ζξοδα επόμενων χριςεων 146 142 146 142

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 3.194 5.233 3.194 5.192

61.893 54.842 61.749 54.813

Μείον: Πρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων (5.859) (4.897) (5.859) (4.897)

Σφνολο εμπορικϊν και λοιπϊν απαιτιςεων 56.034 49.944 55.890 49.916

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09

Υπόλοιπο αρχισ περιόδου 4.897 4.920 4.897 4.920

Άυξθςθ 962 2.328 962 2.328

Μείωςθ - (2.350) - (2.350)

Υπόλοιπο τζλουσ περιόδου 5.859 4.897 5.859 4.897

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ
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9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 

 

Σα διακζςιμα αντιπροςωπεφουν μετρθτά ςτα ταμεία τθσ Εταιρείασ και τραπεηικζσ κατακζςεισ 
διακζςιμεσ ςε πρϊτθ ηιτθςθ. 

 

10. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΟΧΕΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ 

Θ υποχρζωςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ προσ τα πρόςωπα που εργάηονται ςτθν Ελλάδα, για 
τθν μελλοντικι καταβολι παροχϊν ανάλογα με το χρόνο τθσ προχπθρεςίασ του κακενόσ, 
προςμετράται και απεικονίηεται με βάςθ το αναμενόμενο να καταβλθκεί δεδουλευμζνο 
δικαίωμα του κάκε εργαηόμενου, κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ, προεξοφλοφμενο ςτθν 
παροφςα του αξία, ςε ςχζςθ με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολισ του. Οι δουλευμζνεσ 
παροχζσ κάκε περιόδου επιβαρφνουν τα αποτελζςματα χριςεωσ με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ 
ςυνταξιοδοτικισ υποχρζωςθσ. Οι πλθρωμζσ παροχϊν που διενεργοφνται ςτουσ υπαλλιλουσ που 
αποχωροφν λόγω ςυνταξιοδοτιςεωσ μειϊνουν αντίςτοιχα τθ ςυνταξιοδοτικι υποχρζωςθ. 

Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου ςτθν Εταιρεία προςωπικοφ και το αντίςτοιχο κόςτοσ 
μιςκοδοςίασ του, ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

 

Θ υποχρζωςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ για καταβολι αποηθμιϊςεων ςτο προςωπικό τθσ που 
αποχωρεί λόγω ςυνταξιοδοτιςεωσ προςδιορίςκθκε βάςει αναλογιςτικισ μελζτθσ θ οποία 
εκπονικθκε από ανεξάρτθτθ εταιρεία αναγνωριςμζνων αναλογιςτϊν. Σα βαςικά οικονομικά 
μεγζκθ και υποκζςεισ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09

Σαμειακά διακζςιμα 496 0 781 495 0 781

Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 16.312 0 14.385 16.209 0 14.162

0 # 0 0 # 0

Σφνολο 16.808 # 15.166 16.705 # 14.943

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009

Ζξοδα μιςκοδοςίασ 10.642  13.346  10.642 13.346

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 2.415  2.778  2.415 2.778

Παρεπόμενεσ παροχζσ και ζξοδα προςωπικοφ 184  184  184 184

Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από 

τθν υπθρεςία
280  330  280  

330

Συνολικό κόςτοσ 13.521 16.638 13.521 16.638

Αρικμόσ εργαηομζνων μόνιμθσ απαςχόλθςθσ 362 411 362 411

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ
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11. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Πρόβλεψθ ποςοφ € 2.323 αφορά τθν κάλυψθ ενδεχόμενων υποχρεϊςεων που πικανϊσ 
προκφψουν κατά τθν δικαςτικι διευκζτθςθ επίδικων διαφορϊν με τρίτα μζρθ κακϊσ και με το 
προςωπικό του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ. 

Κατά τθν κλειομενθ περίοδο ολοκλθρϊκθκε ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για τισ χριςεισ 2004 ζωσ 
2008, και προζκυψαν διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου φψουσ €4.051 οι οποίεσ καλφπτονταν από 
τισ ιδθ υφιςτάμενεσ προβλζψεισ. Για τθν περίοδο 1.1.2009-30.9.2010 θ ςχετικι ςχθματιςμζνθ 
πρόβλεψθ ανιλκε ςε € 375. 

 

  

Μεταβολζσ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον Ιςολογιςμό

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09

Παροφςα αξία μθ χρθματοδοτουμζνων υποχρεϊςεων 5.469 6.011 5.469 6.011

5.469 6.011 5.469 6.011

Μθ αναγνωριςμζνα αναλογιςτικά κζρδθ / (ηθμιζσ) (467) (467) (467) (467)

Κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό 5.002 5.544 5.002 5.544

Ροςά αναγνωριςμζνα ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων

30-Σεπ-10 30-Σεπ-09 30-Σεπ-10 30-Σεπ-09

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 102 115 102 115

Σόκοσ ςτθν υποχρζωςθ 178 214 178 214

Συνολικό ζξοδο ςτον λογαριαςμό αποτελεςμάτων 280 330 280 330

Μεταβολζσ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον ιςολογιςμό

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09

Κακαρι υποχρζωςθ κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ 5.544 5.476 5.544 5.476

Παροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ (822) (664) (822) (664)

φνολο δαπάνθσ που αναγνωρίςτθκε ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων 280 732 280 732

Κακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ 5.002 5.544 5.002 5.544

Προςαρμογι - - - -

Κακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ 5.002 5.544 5.002 5.544

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ

Παροφςα αξία υποχρζωςθσ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 6.011 5.805 6.011 5.805

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 102 150 102 150

Κόςτοσ τόκου 178 276 178 276

Παροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ (822) (664) (822) (664)

Κόςτοσ προχπθρεςίασ κατά τθν περίοδο - 317 - 317

Αναλογιςτικι ηθμιά / (κζρδοσ) - 128 - 128

Ραροφςα αξία υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 5.469 6.011 5.469 6.011

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

Μακροπρόκεςμεσ προβλζψεισ
Εκκρεμείσ δικαςτικζσ 

υποκζςεισ
Ρροβλζψεισ φόρων Σφνολο

1 Ιανουαρίου 2010 2.165 2.350 4.515

Πρόςκετεσ προβλζψεισ χριςεωσ 158 2.076 2.234

Χρθςιμοποιθκείςεσ προβλζψεισ χριςεωσ - -4.051 -4.051 

30 Σεπτεμβρίου 2010 2.323 375 2.698
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12. ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Οι ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ προσ προμθκευτζσ και λοιποφσ τρίτουσ 
αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Σο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ «Πιςτωτζσ διάφοροι» κατά τθν 30/9/2010 ποςοφ € 11.822 αφορά 
υποχρεϊςεισ προσ τθν εταιρεία ΕΤΑΘ ΠΑΓΙΩΝ A.E. για αγορά νεροφ και κάλυψθ διαφόρων 
λειτουργικϊν αναγκϊν ποςοφ € 11.599 και υποχρεϊςεισ προσ λοιποφσ πιςτωτζσ ποςοφ € 223. 

 

13. ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Οι βραχυπρόκεςμεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ 
ακολοφκωσ: 

 

Αναφορικά με τθν ζκτακτθ ειςφορά του Άρκρου 2 Ν.3808/2009 (για τα ειςοδιματα τθσ 
διαχειριςτικισ χριςθσ 2008) ςυνολικοφ ποςοφ €1.345 τθν 31/12/2009, θ εταιρεία μζχρι τθν 
30/9/2010 ζχει πλθρϊςει ποςό €1.008, με αποτζλεςμα το υπόλοιπο τθν 30/9/2010 να ανζρχεται 
ςε €336. 

Αναφορικά με τθν ζκτακτθ ειςφορά του Ν.3845/2010 (για τα ειςοδιματα τθσ διαχειριςτικισ 
χριςθσ 2009) το ςυνολικό ποςό ανζρχεται ςε €2.208. 

 

  

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09
Προμθκευτζσ 6.576 6.030 6.565 5.947

Επιταγζσ πλθρωτζεσ 2.311 85 2.267 85

Λοιποί φόροι-Σζλθ 872 1.109 827 1.074

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 377 806 377 806

Τποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνα μζρθ - - 161 37

Δεδουλευμζνα ζξοδα 2.173 2.046 2.173 2.044

Προκαταβολζσ πελατϊν 70 - 54 -

Μερίςματα πλθρωτζα 20 24 20 24

Πιςτωτζσ διάφοροι 11.822 11.124 11.819 11.115

Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ 371 6 371 6

Σφνολο 24.593 21.230 24.634 21.138

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09

Φόροσ ειςοδιματοσ 8.880 6.088 8.826 6.060

Ζκτακτθ Ειςφορά φόρου 2.544 1.345 2.544 1.345

11.424 7.433 11.369 7.405

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ
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14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ 

Ο Όμιλοσ κεωρεί ωσ ςυνδεδεμζνα πρόςωπα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τα Διευκυντικά 
τελζχθ τθσ κακϊσ επίςθσ και τουσ μετόχουσ που κατζχουν ποςοςτό μεγαλφτερο του 5 % του 
μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνδεδεμζνων προςϊπων τουσ). Οι 
ςυναλλαγζσ και τα υπόλοιπα των ςυνδεδεμζνων προςϊπων του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ, κατά 
τθ περίοδο 1/1/2010-30/9/2010 και τθν 30θ επτεμβρίου 2010 αντίςτοιχα, αναλφονται ςτουσ 
παρακάτω πίνακεσ: 

 

15. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΡΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

15.1 Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ από επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ 

Κατά τθν 30/9/2010 υφίςτανται αγωγζσ, εξϊδικεσ προςκλιςεισ και γενικά μελλοντικζσ 
διεκδικιςεισ κατά του Ομίλου ςυνολικοφ ποςοφ € 2.323. Για τισ υποκζςεισ αυτζσ ζχει  ςχθματιςκεί 
ιςόποςθ πρόβλεψθ θ οποία περιλαμβάνεται ςτο λογαριαςμό των μακροπροκζςμων υποχρεϊςεων 
«Προβλζψεισ για κινδφνουσ και ζξοδα» (βλζπε ςθμ.11). 

Θ νομικι υπθρεςία του Ομίλου εκτιμά ότι πζραν τθσ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ δεν κα 
προκφψουν άλλεσ υποκζςεισ των οποίων θ δικαςτικι ζκβαςθ κα επθρεάςει ςθμαντικά τθν 
περιουςιακι κατάςταςθ και λειτουργία του Ομίλου.  

15.2 Δεςμεφςεισ από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 

Ο Όμιλοσ κατά τθν 30/9/2010 είχε ςυνάψει ςυμβάςεισ ςχετικά με τθ λειτουργικι μίςκωςθ 
ακινιτων και μεταφορικϊν μζςων οι οποίεσ λιγουν τμθματικά ζωσ το ζτοσ 2013. Σα ζξοδα 
μιςκωμάτων λειτουργικισ μίςκωςθσ τα οποία καταχωρικθκαν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 
τθσ τρζχουςασ περιόδου ανιλκαν ςε € 436 (30/9/2009: 379). 

Οι μελλοντικζσ ελάχιςτεσ πλθρωμζσ μιςκωμάτων λειτουργικισ μίςκωςθσ βάςει μθ ακυρϊςιμθσ 
ςφμβαςθσ λειτουργικισ μίςκωςθσ για τον όμιλο και για τθν εταιρεία ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 
15.3 Λοιπζσ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ  

Ό Όμιλοσ κατά τθν 30/9/2010 είχε χορθγιςει εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ ςυμβάςεων 
ζργων ςυνολικοφ ποςοφ €292 (31/12/2009: €356) 

01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009

Ζςοδα - - 66 4

Ζξοδα - - 553 401

υναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν 

και μελϊν διοίκθςθσ
647 687 636 579

30-Σεπ-10 31-Δεκ-09 30-Σεπ-10 31-Δεκ-09

Απαιτιςεισ - - 88 28

Τποχρεϊςεισ - - 161 37

Απαιτιςεισ απο διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ 

διοίκθςθσ 14
9 14 9

Τποχρεϊςεισ προσ διευκυντικά ςτελζχθ και 

μζλθ διοίκθςθσ 3 25
5 16

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

30/9/2010 30/9/2009

0-1 ΕΣΘ 361 415

1-5 ΕΣΘ 537 914

Πάνω από 5 Ζτθ - -

898 1.329



      ΕΝΝΕΑΜΘΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 
                                        τθσ εννεάμθνθσ περιόδου που ζλθξε τθν 30 επτεμβρίου 2010 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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Θ Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τθ χριςθ 2009 κακϊσ και για τθν κλειόμενθ περίοδο 
του 2010. Για το ενδεχόμενο επιβολισ πρόςκετων φόρων και προςαυξιςεων θ Εταιρεία ζχει 
ςχθματίςει πρόβλεψθ φψουσ €375. 

Θ κυγατρικι Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τθν κλειόμενθ περίοδο του 2010. Δεν 
αναμζνεται να επιβλθκοφν επιπρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ και επομζνωσ δεν ζχει 
ςχθματιςτεί ςχετικι πρόβλεψθ. 

16. ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ του Ομίλου ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου ιταν 
362 άτομα, ενϊ ςτο τζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ προθγοφμενθσ περιόδου ιταν 411 άτομα. 

17.  ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΡΕΙΟΔΟΥ 1/1/2010 – 30/9/2010 

Θ νζα διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ προτίκεται να υιοκετιςει ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ελζγχου για ακόμα 
καλφτερθ ποιότθτα νεροφ, κακϊσ και τθν αναβάκμιςθ των μεκόδων επεξεργαςίασ λυμάτων. Με 
ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και τουσ υδάτινουσ πόρουσ, ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθν Προςταςία του 
Θερμαϊκοφ κόλπου. 

το πλαίςιο αυτό ςχεδιάηονται και δρομολογοφνται τα ακόλουκα : 

 Θ αναβάκμιςθ τθσ Μονάδασ Κατεργαςίασ Αποβλιτων ςε ςυνεργαςία με τθν Ε.Σ.Β.Α ωσ 
φορζασ διαχείριςθσ τθσ Βιομθχανικισ Περιοχισ ίνδου. 

 Θ θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ των Δικτφων Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ϊςτε να ζχουμε 
ακριβι εικόνα ςε ότι αφορά τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ των δικτφων. 

 Θ αντικατάςταςθ των ςυμβατικϊν μετρθτϊν νεροφ με θλεκτρονικοφσ, που κα διαςφαλίηουν 
τθν  ταχφτερθ και ακριβζςτερθ καταγραφι τθσ κατανάλωςθσ νεροφ. 

τθν ίδια κατεφκυνςθ και ςτο πλαίςιο του Ε..Π.Α το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ, ενζκρινε  δφο ζργα αναβάκμιςθσ των δικτφων και των ζργων υποδομισ 
προχπολογιςμοφ € 59 χιλ. 

Σο πρϊτο, φψουσ € 36,2 χιλ., αφορά τθν καταςκευι του 2ου κλάδου του κεντρικοφ αποχετευτικοφ 
αγωγοφ τθσ Πόλθσ  και το δεφτερο, φψουσ € 22,8 χιλ., αφορά τθν επζκταςθ τθσ εγκατάςταςθσ και 
επεξεργαςίασ του νεροφ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

Σζλοσ, με ςτόχο τθν διεφρυνςθ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ςχεδιάηεται θ αξιοποίθςθ 
του δικτφου αποχζτευςθσ, με τθν εγκατάςταςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν, για τθν παροχι 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. 

18. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Θ κυγατρικι Εταιρεία προχϊρθςε ςε περαίωςθ των ανζλεγκτων φορολογικά χριςεων 2008 και 
2009 του Ν.3888/2010.  

Θεςςαλονίκθ, 29 Νοεμβρίου 2010 

  
Κωνςταντίνοσ Καμάκασ Νικόλαοσ Παπαδάκθσ Μαρία αμαρά 

 
 
 

  

Πρόεδροσ του Δ.. 
 

Διευκφνων φμβουλοσ Διευκφντρια Οικονομικϊν 

             
 

 


