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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» την 30 Μαΐου 2013 και έχει δημοσιοποιηθεί με 

την ανάρτησή της στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.eyath.gr. Επισημαίνεται ότι τα 

δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές πληροφορίες αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων 

της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  

Αναφοράς. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευμένα στον τύπο 

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις κονδυλίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ .........................................................................................4 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ............................................................................................................5 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ...............................................................................................................7 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ..............8 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ..................................................8 
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31 Μαρτίου 

2013 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Σημ. 31/3/2013 31/12/2012 (*) 31/3/2013 31/12/2012 (*)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4 87.822 88.187 87.822 88.187

Ασώματες ακινητοποιήσεις 91 95 91 95

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες -                             -                              60 60

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 13 3.429 2.565 3.429 2.565

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 589 654 589 654

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 91.931 91.501 91.991 91.561

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέματα 5 1.738 1.541 1.738 1.541

Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 6 67.358 65.301 67.284 65.367

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 7 38.370 32.976 37.960 32.623

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 107.467 99.818 106.983 99.531

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 199.398 191.319 198.974 191.092

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά

Μετοχικό  Κεφάλαιο 8 40.656 40.656 40.656 40.656

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 2.830 2.830 2.830 2.830

Αποθεματικά κεφάλαια 28.495 28.495 28.479 28.479

Αποτελέσματα εις νέον 70.697 64.214 70.496 64.040

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων Ομίλου 142.677 136.194 142.461 136.005

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 142.677 136.194 142.461 136.005

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 9 1.990 2.143 1.990 2.143

Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 10 7.047 7.047 7.047 7.047

Επιχορηγήσεις 3.628 3.649 3.628 3.649

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.863 12.800 12.863 12.800

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 25.528 25.639 25.528 25.639

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις  11 24.238 24.641 24.083 24.645

Δανεισμός - βραχυπρόθεσμος 142 142 142 142

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 12 6.812 4.703 6.761 4.661

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 31.193 29.486 30.985 29.448

Σύνολο Υποχρεώσεων 56.721 55.125 56.513 55.087

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 199.398 191.319 198.974 191.092

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζομένους’ (βλέπε 

Σημ. 2.2) 

 

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 8 έως 28 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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31 Μαρτίου 

2013 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Σημ. 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012

Πωλήσεις 18.348 19.256 18.348 19.256

Μείον: Κόστος Πωλήσεων (10.384) (10.430) (10.238) (10.251)

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 7.964 8.826 8.110 9.005

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 752 634 752 634

8.716 9.460 8.861 9.640

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & (432) (371) (611) (603)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (941) (1.094) (944) (1.099)

Έξοδα λειτουργίας έρευνας και 

ανάπτυξης (62) (62) (62) (71)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (71) (847) (71) (846)

Λειτουργικά αποτελέσματα 7.210 7.087 7.173 7.021

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 533 798 533 798

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 7.743 7.886 7.706 7.820

Έσοδα επενδύσεων -                             -                           -                           -                                

Αποτελέσματα προ φόρων 7.743 7.886 7.706 7.820

Φόρος Εισοδήματος 13 (1.260) (1.620) (1.250) (1.606)

Αποτελέσματα μετά φόρων 6.483 6.266 6.456 6.213

Κατανέμονται σε:

Μέτοχοι Μητρικής 6.483 6.266 6.456 6.213

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους - - - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

από φόρους 6.483 6.266 6.456 6.213

Κατανέμονται σε:

Μέτοχοι Μητρικής 6.483 6.266 6.456 6.213

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 14 0,1786 0,1726 0,1778 0,1712

Βασικά 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 8 έως 28 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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31 Μαρτίου 

2013 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Ομίλου 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2013 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 8.580 19.914 63.628 135.608

Αλλαγή Λογιστικής Αρχής (1) -           -              -                -                587 587

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατά την 01.01.2013 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 8.580 19.914 64.215 136.195

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

01/01 - 31/03/2013 - - -                - 6.483 6.483

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - -                   -                

Υπόλοιπο κατά την 31.03.2013 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 8.580 19.914 70.698 142.677

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2012 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 7.690 19.914 53.563 124.653

Αλλαγή Λογιστικής Αρχής (1) -           -              -                -                800 800
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατά την 01.01.2012 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 7.690 19.914 54.363 125.453
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

01/01 - 31/03/2012 - - -                - 6.266 6.266

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - -                   -                

Υπόλοιπο κατά την 31.03.2012 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 7.690 19.914 60.629 131.719

(1): Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζομένους’ (βλέπε Σημ. 2.2)  

 

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Εταιρίας 

                                                                                                           

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2013 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 8.565 19.914 63.454 135.419

Αλλαγή Λογιστικής Αρχής (1) -           -              -                -                587 587

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατά την 01.01.2013 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 8.565 19.914 64.041 136.006

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

01/01 - 31/03/2013 - - -                - 6.456 6.456

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - -                   -                

Υπόλοιπο κατά την 31.03.2013 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 8.565 19.914 70.497 142.461

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2012 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 7.680 19.914 53.475 124.555

Αλλαγή Λογιστικής Αρχής (1) -           -              -                -                800 800

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατά την 01.01.2012 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 7.680 19.914 54.275 125.355

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

01/01 - 31/03/2012 - - -                - 6.213 6.213

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - - -

Υπόλοιπο κατά την 31.03.2012 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.657 2.831 7.681 19.915 60.489 131.569

(1): Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζομένους’ (βλέπε Σημ. 2.2)  

 

 

 

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 8 έως 28 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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31 Μαρτίου 

2013 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Έµµεση Μέθοδος 

 

Σημ. 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρου εισοδήματος 

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 7.743 7.886 7.706 7.820

Πλέον (μείον) προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις 1.511 1.488 1.511 1.488

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (60) (85) (60) (85)

Πρoβλέψεις (152) 843 (152) 843

Τόκοι και συναφή (έσοδα) / έξοδα (533) (798) (533) (798)

8.509 9.334 8.472 9.268

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων (197) (22) (197) (22)

Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (2.141) (4.313) (2.001) (4.220)

Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)(338) (321) (498) (374)

Μείωση / (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 65 2 65 2

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (12) (15) (12) (15)

Καταβεβλημένοι φόροι (67) (355) (67) (355)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 5.818 4.310 5.761 4.285

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων (1.135) (953) (1.135) (953)

Αγορές άυλων παγίων (10) (5) (10) (5)

Τόκοι εισπραχθέντες 685 830 685 830

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (461) (128) (461) (128)

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων -                              -                                  -                             -                             

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 38 -                                  38 -                             

Μερίσματα πληρωθέντα (1) (4) (1) (4)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 37 (4) 37 (4)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 5.394 4.179 5.338 4.153

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη του έτους 32.976 23.159 32.623 22.898

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου7 38.370 27.337 37.960 27.050

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΊΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 8 έως 28 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

(ή η «Εταιρεία») παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Επίσης ο  «Όμιλος», μέσω της 

θυγατρικής Εταιρείας «ΕΥΑΘ Υπηρεσιών Α.Ε.», έχει σκοπό να παρέχει επιπλέον των δραστηριοτήτων 

της μητρικής, και πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και να δραστηριοποιηθεί στην 

παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Διοικητικό Συμβούλιο:   

 

1. Νικόλαος Παπαδάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

2. Πηνελόπη Ράλλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 

3. Κωνσταντίνος Κουτρούκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 

4. Απόστολος Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

5. Δημήτριος Ζακαλκάς, μη εκτελεστικό μέλος 

6. Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό μέλος 

7. Σωτήρης Καραχάλιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

8. Μάρκος Τσαφής, μη εκτελεστικό μέλος 

9. Νικόλαος Χατζηαντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος 

10. Γεώργιος Αρχοντόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 

11. Κωνσταντίνος Μαριόγλου, μη εκτελεστικό μέλος 

 

 

Έδρα εταιρείας:  Εγνατία 127 

   54 635, Θεσσαλονίκη    

   Ελλάδα  

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:  41913/ 06/ Β/ 98/ 32  

 

 

 

 

 

 

 

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις οικονομικές 

καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου του 2012. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη 

σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών της τρίμηνης περιόδου που 

έληξε την 31 Μαρτίου 2013, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων 

Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 και περιγράφονται σε 

αυτές, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες οι οποίες παρατίθενται 

παρακάτω. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με 

τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου. Διαφορές που τυχόν 

παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες και των 

αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.    

 

2.2  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, 

τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του 

Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον 

είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 

μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι 

βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην 

αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων παροχών. 

Ως συνέπεια της αλλαγής της λογιστικής αρχής, οι ακόλουθες προσαρμογές έγιναν στις Οικονομικές 

Καταστάσεις: 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

Κέρδη / (Ζημίες) πριν την αλλαγή λογιστικής αρχής 17.780 20.595 17.688 20.541

Αντιλογισμός αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) (80) (76) (80) (76)

Μεταβολή στην αναβαλλόμενη φορολογία 16 15 16 15

Κέρδη / (Ζημίες) μετά την αλλαγή στην λογιστική αρχή 17.716 20.534 17.624 20.480

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Συνολικά έσοδα

Συνολικά έσοδα πριν την αλλαγή λογιστικής αρχής 17.780 20.595 17.688 20.541

Καθαρή μεταβολή στα κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (64) (61) (64) (61)

Αντιλογισμός αναλογιστικών ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα (208) 102 (208) 102

Μεταβολή στην αναβαλλόμενη φορολογία 58 (5) 58 (5)

Συνολικά έσοδα μετά την αλλαγή στη λογιστική αρχή 17.566 20.631 17.474 20.577

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 31.12.2012 31.12.2011 1.1.2011 31.12.2012 31.12.2011 1.1.2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων πριν την αλλαγή στη λογιστική αρχή 135.608            124.653           108196 135.419 124.555 108.153

Κατανομή των μη αναγνωρισμένων καθαρών κερδών / (ζημιών) στα 

αποτελέσματα εις νέον 693 981 955 693 981 955
Κατανομή της αναβαλλόμενης φορολογίας μη αναγνωρισμένων καθαρών 

κερδών / (ζημίων) στα αποτελέσματα εις νεον (107) (181) (191) (107) (181) (191)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετά την αλλαγή στη λογιστική αρχή 136.194 125.453 108.960 136.005 125.355 108.917

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Πρόβλεψη για παροχές στο προσωπικό

Πρόβλεψη για παροχές στο προσωπικό πριν την αλλαγή στη λογιστική 

αρχή 2.836 3.687 2.836 3.687

Αναγνώριση αναλογιστικών ζημιών / (κερδών) (693) (981) (693) (981)

Πρόβλεψη για παροχές στο προσωπικό μετά την αλλαγή στη 

λογιστική αρχή 2.143 2.706 2.143 2.706

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις πριν την αλλαγή στην 

λογιστική αρχή 546 516 546 516

Μεταβολή στην αναβαλλόμενη φορολογία 107 181 107 181

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις μετά την αλλαγή 

στη λογιστική αρχή 653 697 653 697

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν 

επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις 

σε ακίνητα». 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται 

υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και 

οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 

ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η 

οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να 

αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των 

στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής 

της διερμηνείας, οι μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα 

αποτελέσματα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης 

των ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός 

αποθέματος μεταλλεύματος (“ore body”). Η διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων 

ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 

2011 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 

δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 

πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως 

απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε 

(β) εθελοντικά. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται 

ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή 

όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην 

καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις των τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 

«Λειτουργικοί τομείς». 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 

2014 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις 

επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για 

την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

12 

31 Μαρτίου 

2013 

όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 

Ιανουαρίου 2015. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες 

απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 

10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα 

εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά 

πρότυπα. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις 

ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, 

που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως 

καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να 

ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 

τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη 

οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να 

υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που 

επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) 

προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με 

συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και 

αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών 

περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της 

αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν 

υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που 

συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό 

με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού 

έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 

αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 

οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, 

συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). 

Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 
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γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 

10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο 

ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις 

συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 

28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που 

αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό 

χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για 

την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από 

κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες 

μετάβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014) 

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις 

οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης 

στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας 

περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις 

σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν 

απαιτείται. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την 

ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των 

εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι 

οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που 

ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να 

παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Η διοίκηση του Ομίλου αξιολογώντας την δραστηριότητα του έχει χαρακτηρίσει ως τομείς 

δραστηριότητας την Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης και την Παροχή Υπηρεσιών Αποχέτευσης. Η 

ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας έχει ως κάτωθι: 

3.1 Ανάλυση ανά Επιχειρηματικό Τομέα (πρωτεύων τύπος πληροφόρησης) 

3.1.1 Κατανομή κατάστασης αποτελεσμάτων ανά επιχειρηματικό τομέα  

 

 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 12.915 5.432 18.348

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (6.071) (4.313) (10.384)

Μικτό κέρδος (ζημιά) 6.845 1.120 7.964

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
6.314 896 7.210

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 384 149 533

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 6.697 1.045 7.743

Αποτελέσματα προ φόρων 6.697 1.045 7.743

Φόρος εισοδήματος (1.090) (170) (1.260)

Αποτελέσματα μετά φόρων 5.608 875 6.483

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

7.522 1.138 8.661

Δεδομένα ομίλου για την περίοδο 01.01 - 31.03.2013

 

 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 12.989 6.267 19.256

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (6.248) (4.181) (10.430)

Μικτό κέρδος (ζημιά) 6.740 2.086 8.826

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
5.519 1.568 7.087

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 549 250 798

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 6.068 1.818 7.886

Αποτελέσματα προ φόρων 6.068 1.818 7.886

Φόρος εισοδήματος (1.246) (373) (1.620)

Αποτελέσματα μετά φόρων 4.822 1.444 6.266

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

6.710 1.781 8.491

Δεδομένα ομίλου για την περίοδο 01.01 - 31.03.2012
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3.1.2 Κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά επιχειρηματικό τομέα.  

 

Δεδομένα ομίλου 
Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πάγιο ενεργητικό 51.264 36.649 87.913

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 47.415 19.944 67.358

Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού -                                        -                                       44.126

Σύνολο Ενεργητικού 98.679 56.593 199.398

Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων -                                        3.628 3.628

Υποχρεώσεις 18.997 5.241 24.238

Δάνεια -                                        142 142

Μη Κατανεμημέμα Στοιχεία Υποχρεώσεων -                                        -                                       171.390

Σύνολο Υποχρεώσεων 18.997 9.011 199.398

Προσθήκες Ενσωμάτων και Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων 856 289 1.146

Δεδομένα ομίλου για 31.03.2013

 

Δεδομένα ομίλου 
Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πάγιο ενεργητικό 51.633 36.649 88.282

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 44.472 20.830 65.301

Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού -                                             -                                        37.736

Σύνολο Ενεργητικού 96.104 57.479 191.319

Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων -                                             3.649 3.649

Υποχρεώσεις 19.199 5.442 24.641

Δάνεια -                                             142 142

Μη Κατανεμημέμα Στοιχεία Υποχρεώσεων -                                             -                                        162.887

Σύνολο Υποχρεώσεων 19.199 9.234 191.319

Προσθήκες Ενσωμάτων και Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων 1.941 1.343 3.285

Δεδομένα ομίλου για 31.12.2012 (*)

 

 

* Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζομένους’ (βλέπε 

Σημ. 2.2) 

 

3.2 Ανάλυση ανά Γεωγραφικό Τομέα (δευτερεύων τύπος πληροφόρησης) 

Η έδρα του Ομίλου είναι στην Ελλάδα και όλες οι δραστηριότητες διενεργούνται στην Ελλάδα. 
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4. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα και μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Υπόλοιπο 01.01.2013 18.896 5.826 98.038 1.196 2.714 6.449 133.118

Προσθήκες 01.01 - 31.03.2013 -                    -                              307 1                        40 787 1.135

Ανακατανομές 01.01 - 31.03.2013 -                    -                              1.936 -                    -                           (1.936) -                           

Εκποιήσεις 01.01 - 31.03.2013 -                    -                              -                                                -                    -                           -                          -                           

Σύνολο στις 31.03.2013 18.896 5.826 100.281 1.197 2.754 5.300 134.254

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2013 -                    1.311 40.693 942 1.982 - 44.929

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.03.2013 -                    36 1.390 19 57 - 1.502

Εκποιήσεις 01.01 - 31.03.2013 -                    -                              -                                                0 -                           - -                           

Σύνολο στις 31.03.2013 -                    1.347 42.083 961 2.039 - 46.431

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 18.896 4.514 57.345 253 730 6.449 88.187

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.03.2013 18.896 4.479 58.198 235 715 5.300 87.822

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα και μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Υπόλοιπο 01.01.2013 18.896 5.826 98.038 1.196 2.712 6.449 133.116

Προσθήκες 01.01 - 31.03.2013 -                    -                              307 1 40 787 1.135

Ανακατανομές 01.01 - 31.03.2013 -                    -                              1.936 -                    -                           (1.936) -                           

Εκποιήσεις 01.01 - 31.03.2013 -                    -                              -                                                -                    -                           -                          -                           

Σύνολο στις 31.03.2013 18.896 5.826 100.281 1.197 2.752 5.300 134.251

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2013 -                    1.311 40.693 942 1.980 -                          44.926

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.03.2013 -                    36 1.390 19 57 -                          1.502

Εκποιήσεις 01.01 - 31.03.2013 -                    -                              -                                                0 -                           -                          -                           

Σύνολο στις 31.03.2013 -                    1.347 42.083 961 2.037 -                          46.428

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 18.896 4.514 57.345 253 730 6.449 88.187

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.03.2013 18.896 4.479 58.198 235 715 5.300 87.822

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα 

βάρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 
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5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12 31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα-ανταλλακτικά 2.153 1.956 2.153 1.956

Απομείωση Αποθεμάτων                          (415) (415)                                           (415) (415)                  

Σύνολο μετά την απομείωση 1.738  1.541  1.738  1.541  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου υφίσταται πρόβλεψη απομείωσης ποσού €415. 

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

6. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

Οι συνολικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12 31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

Εμπορικές απαιτήσεις 56.079 53.519 56.072 53.485

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων -                    -                        116 116

Επισφαλεις - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 12.920 12.920 12.920 12.920

Χρεώστες διάφοροι 6.509 6.388 6.451 6.374

Λογαριασμόι διαχείρισης προκαταβολών και 257 278 257 278

Έξοδα επόμενων χρήσεων 33 118 33 116

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4.481 4.998 4.356 4.998

80.278 78.221 80.204 78.287

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (12.920) (12.920) (12.920) (12.920)

Σύνολο εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 67.358 65.301 67.284 65.367

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους και δεν 

απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του 

πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό 

πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την 31/03/2013 

συνολικού ποσού €6.509, αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και λοιπούς παρακρατούμενους 

φόρους ποσού €4.145, απαιτήσεις για αμοιβές επίβλεψης έργων από την ΕΥΑΘ Παγίων ποσού 

€1.518, απαιτήσεις ειδικών επιχορηγήσεων από παρασχεθείσες υπηρεσίες στο ΥΠΕΧΩΔΕ ποσού €205 

και απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες ποσού €641. 

Επιπλέον σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» κατά την 

31/03/2013 ποσού €4.481, αφορά δεδουλευμένα έσοδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. της περιόδου 01/01/2013-

31/03/2013 (στην οποία και καταχωρήθηκαν) ύψους €3.161 τα οποία πρόκειται να τιμολογηθούν σε 

επόμενη περίοδο, έσοδα επιχορήγησης από Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ποσού €334 και λοιπά έσοδα εισπρακτέα 

ποσού €986. 

Ο λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων κατά την 31/03/2013 περιλαμβάνει 

κυρίως απαιτήσεις-λογαριασμούς προς απόδοση των εισπρακτόρων και λοιπών συνεργατών της 

Εταιρείας. 

Στα συγκριτικά στοιχεία της 31/12/2012 πραγματοποιήθηκε αναταξινόμηση κονδυλίου ποσού €5.781 

από «Χρεώστες διάφοροι» σε «Εμπορικές Απαιτήσεις» προκειμένου τα ποσά να καταστούν ομοειδή 

και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου. 

 

 

 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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Η μεταβολή των επισφαλών απαιτήσεων και της διενεργηθείσας πρόβλεψης αναλύεται ως εξής: 

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12 31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 12.920 9.388 12.920 9.388

Άυξηση -                    3.532 -                           3.532

Μείωση -                    - -                           -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 12.920 12.920 12.920 12.920

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η μητρική εταιρεία τιμολογεί τους πελάτες – καταναλωτές νερού τρεις φορές το χρόνο. Έκαστη 

τιμολόγηση αφορά στην κατανάλωση νερού ενός ημερολογιακού τετραμήνου. Από το έτος 2007 η 

διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να χρεώνει με τόκους υπερημερίας τους καταναλωτές εκείνους, οι 

οποίοι καθυστερούσαν τουλάχιστον ένα μήνα να εξοφλήσουν το λογαριασμό τους.  

 

7. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12 31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

Ταμειακά διαθέσιμα 563 884 563 883

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 37.805 32.092 37.398 31.740

Σύνολο 38.370 32.976 37.960 32.623

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και της θυγατρικής της και 

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.  

Η διαβάθμιση των διαθεσίμων με βάση τους δείκτες πιστοληπτικής αξιολόγησης του οίκου FITCH έχει 

ως εξής: 

Πιστωτική διαβάθμιση στα ταμειακά διαθέσιμα

(Οίκος Fitch)

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12 31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

BB+ 164 164

B+ 1.594 1.594

B 36.459 36.051

B- 27.148 26.796

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσμίας σε τράπεζες που δεν 

αξιολογούνται από τον Οίκο 

Fitch 1.346 3.186 1.346 3.186

Σύνολο 37.805 32.092 37.398 31.740

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

8. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

Αριθμός ονομαστικών μετοχών 36.300.000 36.300.000

Ονομαστική αξία ανά μετοχή (σε Ευρώ) 1,12 1,12

Ονομαστική Αξία 40.656.000 40.656.000

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 2.829.985 2.829.985  

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/03/2013, οι μέτοχοι με ποσοστό 

συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2% ήταν οι εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ

Αριθμός μετοχών που 

κατέχει

Ποσοστό 

συμμετοχής κατά 

την 31.03.2013

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου Α.Ε. 26.868.000 74,02%

Suez Environnement Company 1.982.870 5,46%

Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 

μικρότερο του 2,00% 7.449.130 20,52%

Σύνολο 36.300.000 100,00% 

 

9. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται 

και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε 

εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε 

σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου 

επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι 

πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως 

μειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση. 

Ο αριθμός του απασχολούμενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος μισθοδοσίας 

του, έχουν ως ακολούθως: 

01/01-31/3/2013 01/01-31/3/2012 01/01-31/03/2013 01/01-31/3/2012

Έξοδα μισθοδοσίας 1.966  2.166  1.966 2.166  

Εργοδοτικές εισφορές 506  568  506 568  

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 18  15  18 15  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία
27  23  27  23  

Συνολικό κόστος 2.517 2.772 2.517 2.772

Αριθμός εργαζομένων μόνιμης απασχόλησης 253 280 253 280

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία 

εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη 

και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως ακολούθως: 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό

31/3/2013 31/12/2012 (*) 31/3/2013 31/12/2012 (*)

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων 1.990 2.143 1.990 2.143

1.990 2.143 1.990 2.143

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 1.990 2.143 1.990 2.143

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

31/3/2013 31/12/2012 (*) 31/3/2013 31/12/2012 (*)

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 15 70 15 70

Τόκος στην υποχρέωση 12 101 12 101

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς / (κέρδους) -                                        (80) -                                           (80)

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας -                                        (104) -                                           (104)

Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 27 -13 27 -13

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας -                                        79 -                                           79

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 27 66 27 66

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

31/3/2013 31/12/2012 (*) 31-Μαρ-13 31/12/2012 (*)

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 2.836 3.687 2.836 3.687

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (179) (917) (179) (917)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 27 66 27 66

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 2.684 2.836 2.684 2.836

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 2.143 2.705 2.143 2.705

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 15 70 15 70

Κόστος τόκου 12 101 12 101

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (179) (917) (179) (917)

Επιπλέον πληρωμές ή εξόδα / (έσοδα) -                                        79 -                                           79

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας -                                        (104) -                                           (104)

Αναλογιστική ζημιά / (κέρδος) -                                        208 -                                           208

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 1.990 2.143 1.990 2.143

Αναλογιστικές παραδοχές

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,00% (για 2013 - 2015) 0,00% (για 2013 - 2015) 0,00% (για 2013 - 2015) 0,00% (για 2013 - 2015)

2,5% (επειτα) 2,5% (επειτα) 2,5% (επειτα) 2,5% (επειτα)

Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 8,93                                      8,93                             8,93                                         8,93                                         

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

* Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζομένους’ (βλέπε 

Σημ. 2.2) 

 

10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Πρόβλεψη ποσού € 2.310 αφορά την κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων που πιθανώς προκύψουν 

κατά την δικαστική διευθέτηση επίδικων διαφορών με τρίτα μέρη καθώς και με το προσωπικό του 

Ομίλου και της Εταιρείας. 

Για τις χρήσεις 2009 και 2010 οι οποίες παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, η σχετική σχηματισμένη 

πρόβλεψη ανήλθε σε € 1.037. (βλέπε σημ.16) 

Πρόβλεψη ποσού € 3.700 αφορά το θέμα της συσσωρευμένης ποσότητας ιλύος. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  της τρίμηνης περιόδου που έληξε 31 Μαρτίου 2013 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

21 

31 Μαρτίου 

2013 

11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους 

αναλύονται ως ακολούθως: 

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12 31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

Προμηθευτές 4.963 5.808 4.939 5.802

Επιταγές πληρωτέες 183 122 134 92

Λοιποί φόροι-Τέλη 891 656 891 656

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 317 346 317 346

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη -                                -                              67 166

Δεδουλευμένα έξοδα 2.496 1.319 2.450 1.304

Προκαταβολές πελατών 74 73 - 0

Μερίσματα πληρωτέα 11 12 11 12

Πιστωτές διάφοροι 14.936 16.304 14.907 16.267

Σύνολο 24.238 24.641 24.083 24.645

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πιστωτές διάφοροι» κατά την 31/03/2013 ποσού € 14.936 αφορά 

υποχρεώσεις προς την εταιρεία ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ A.E. για αγορά νερού και κάλυψη διαφόρων 

λειτουργικών αναγκών ποσού € 14.475 και υποχρεώσεις προς λοιπούς πιστωτές ποσού € 461. 

 

 

12. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

ακολούθως: 

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12 31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

Φόρος εισοδήματος 6.812 4.703 6.761 4.661

6.812 4.703 6.761 4.661

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

13. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012

Φόρος Εισοδήματος περιόδου 2.043 1.507 2.033 1.494

Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας 81 81 81 81

Αναβαλλόμενος φόρος   (864) 31 (864) 31

Σύνολο 1.260 1.620 1.250 1.606

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το ποσό του φόρου στην γραμμή "Φόρος εισοδήματος" της κατάστασης συνολικού εισοδήματος, 

διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον ισχύοντα συντελεστή 

φόρου ο οποίος ανέρχεται σε 26% από 01/01/2013 (20% κατά την προηγούμενη χρήση) επί των 

κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά έχει ως εξής: 
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01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012

Κέρδη προ φόρων 7.743 7.886 7.706 7.820

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό 

συντελεστή της Εταιρείας (2013: 26%, 2012: 

20%) 2.013 1.577 2.004 1.564

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία 

εισοδήματος 19 6 19 6

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων - - - -

Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας 81 81 81 81

Έσοδα μη φορολογούμενα - - 0 -

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών (854) (45) (854) (45)

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1.260 1.620 1.250 1.606

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 

διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για σκοπούς 

προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 

ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax 

liabilities). Η αναγνωρισθείσα από τον Όμιλο και την Εταιρεία ετεροχρονισμένη φορολογική 

υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως: 

 

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12 31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.336 3.454 4.336 3.454

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (907) (889) (907) (889)

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης 3.429 2.565 3.429 2.565

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12 31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

Υπόλοιπο έναρξης 2.565 1.069 2.565 1.069

Φόρος αποτελεσμάτων 864 1.496 864 1.496

Υπόλοιπο λήξης 3.429 2.565 3.429 2.565

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (981) (202) -                                 (1.183)

Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 199 77 -                                 276

(782) (126) -                                 (907)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και προσαρμογή 

αποσβέσεων άϋλων παγίων στοιχείων (10) (3) -                                 (12)

Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών 2.178 653 -                                 2.831

Προσαρμογή αποτίμησης αποθεμάτων 0 0 -                                 0

Πρόβλεψεις για εκτάκτους κινδύνους 740 222 -                                 962

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 439 117 -                                 556

3.347 990 -                                 4.336

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στην 

κατάσταση Οικονομικής Θέσης 2.565 864 -                                 3.429

Εμφάνιση στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.565 3.429

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - -

2.565 3.429

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κατά την 31/12/2012 

(*)

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Αποτελεσμάτων

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Ιδίων Κεφαλαίων Κατά την 31/03/2013

 
* Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζομένους’ (βλέπε 

Σημ. 2.2) 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (981) (202) -                                 (1.183)

Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 199 77 -                                 276

(782) (126) -                                 (907)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και προσαρμογή 

αποσβέσεων άϋλων παγίων στοιχείων (10) (3) -                                 (12)

Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών 2.178 653 -                                 2.831

Προσαρμογή αποτίμησης αποθεμάτων -                                 -                                 -                                 0

Πρόβλεψεις για εκτάκτους κινδύνους 740 222 -                                 962

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 439 117 -                                 556

3.347 990 -                                 4.336

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στην 

κατάσταση Οικονομικής Θέσης 2.565 864 -                                 3.429

Εμφάνιση στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.565 3.429

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - -

2.565 3.429

Κατά την 31/12/2012 

(*)

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Αποτελεσμάτων

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Ιδίων Κεφαλαίων Κατά την 31/03/2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

* Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε εργαζομένους’ (βλέπε 

Σημ. 2.2) 

 

14. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως: 

01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της 

Εταιρίας 6.483 6.266 6.456 6.213

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 36.300.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε 

κυκλοφορία 36.300.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε €) 0,1786 0,1726 0,1778 0,1712

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

15. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά 

Στελέχη της καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του 

μετοχικού της κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους). Οι 

συναλλαγές και τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων προσώπων του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά τη 

περίοδο 1/1/2013-31/03/2013 και την 31η Μαρτίου 2013 αντίστοιχα, αναλύονται στους παρακάτω 

πίνακες: 
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01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012

Έσοδα                                   -                                   -                                     -   -

Έξοδα                                   -                                   -   292 327

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών και μελών διοίκησης 189 199 188 197

31-Μαρ-13 31-Δεκ-12 31-Μαρ-13 31-Δεκ-12

Απαιτήσεις                                   -    - 116 116

Υποχρεώσεις                                   -    - 67 166

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και 

μέλη διοίκησης 10 22 10 22

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 

μέλη διοίκησης 3 7 0 4

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα έξοδα της εταιρείας ποσού €292 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεως μετρητών και διανομής 

αποδείξεων που παρέχει η θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». Η απαίτηση της Εταιρείας 

ποσού €116 αφορά κυρίως απαίτηση έναντι του εγκεκριμένου μερίσματος. Η υποχρέωση της 

Εταιρείας ποσού €67  αφορά κυρίως υπηρεσίες ενδείξεων μετρητών και διανομής αποδείξεων προς 

τη θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». 

 

16. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

16.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 31/03/2013 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές διεκδικήσεις 

κατά του Ομίλου συνολικού ποσού € 2.310. Για τις υποθέσεις αυτές έχει  σχηματισθεί ισόποση 

πρόβλεψη η οποία περιλαμβάνεται στο λογαριασμό των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 

«Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα» (βλέπε σημ.10). 

Η νομική υπηρεσία του Ομίλου εκτιμά ότι πέραν της σχηματισθείσας πρόβλεψης δεν θα προκύψουν 

άλλες υποθέσεις των οποίων η δικαστική έκβαση θα επηρεάσει σημαντικά την περιουσιακή 

κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου.  

 

16.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Ο Όμιλος κατά την 31/03/2013 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση ακινήτων 

και μεταφορικών μέσων οι οποίες λήγουν τμηματικά έως το έτος 2014. Τα έξοδα μισθωμάτων 

λειτουργικής μίσθωσης τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων της τρέχουσας 

περιόδου ανήλθαν σε € 104 (31/03/2012: €128). 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων λειτουργικής μίσθωσης βάσει μη ακυρώσιμης 

σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης για τον όμιλο και για την εταιρεία έχουν ως ακολούθως: 

 

31-Μαρ-13 31-Μαρ-12

0-1 ΕΤΗ 101 425

1-5 ΕΤΗ 58 88

Πάνω από 5 Έτη - -

159 513  

 

16.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ό Όμιλος κατά την 31/03/2013 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων 

έργων συνολικού ποσού €759 (31/03/2012: €709) 
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16.4 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις  

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από 

Νόμιμους Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να 

λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. 

Το ως άνω πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο 

Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  Κατόπιν της 

ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην 

εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτημα Αναλυτικών 

Πληροφοριακών Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η 

προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 

Οικονομικών από το Νόμιμο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  Το Υπουργείο Οικονομικών στη 

συνέχεια θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο 

από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.  Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 

«Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 έως και 2010. 

Για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων η Εταιρεία έχει σχηματίσει 

πρόβλεψη ύψους €1.037. (βλέπε σημ. 10) 

Για τις χρήσεις 2011, 2012 & 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.  

Για τη χρήση 2011 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την Grant Thornton Α.Ε. Κατά την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, εκδόθηκε έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη, ενώ δεν 

πρόεκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται 

στις εταιρικές & ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

Ο έλεγχος για τη χρήση 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσης ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η θυγατρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση του 2010 έως και 

την παρούσα. Δεν αναμένεται να επιβληθούν επιπρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις και επομένως 

δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. 

 

17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 253 

άτομα, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου ήταν 280 άτομα. 

 

18.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Σε μια περίοδο με μεγάλο ζητούμενο την αειφορία στην ανάπτυξη και στις επιλογές της 

ανθρωπότητας, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. συνδυάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα με την κοινωνική 

ευθύνη, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό 

κόστος. Η προστασία των υδάτινων πόρων και η παροχή άριστης ποιότητας νερού γίνεται παράλληλα 
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με τον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος με αιχμή την μηδενική ρύπανση του Θερμαϊκού 

κόλπου. 

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και δρομολογούνται τα ακόλουθα : 

• Η αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων σε συνεργασία με την Ε.Τ.Β.Α ως φορέας 

διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου. 

• Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ώστε να έχουμε ακριβή 

εικόνα σε ότι αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων. 

• Η σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού είτε λόγου φθοράς από κακή χρήση είτε λόγω 

παλαιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβέστερη καταγραφή της κατανάλωσης νερού. 

• Η τμηματική αντικατάσταση των παλαιών δικτύων με στόχο τον περιορισμό των απωλειών και 

την ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης. 

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α έχουν εξαγγελθεί δύο σημαντικά έργα τα οποία αφορούν την «Κατασκευή Β’ 

Κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού €44 εκατ. και την 

«Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) Φάση Α2» 

προϋπολογισμού €36,5 εκατ.   

Στην ίδια κατεύθυνση έχουν επίσης κατασκευαστεί έργα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων όπως η 

ξήρανση ιλύος και λοιπά συναφή έργα δαπάνης €17,5 εκατ. ευρώ και βρίσκονται σε φάση 

κατασκευής έργα €4,5 εκατ.   

Η Εταιρεία έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θεσσαλονίκης (εφεξής «Ε.Ε.Λ.Θ.») που βρίσκεται στην ανατολική όχθη του Γαλλικού ποταμού και σε 

απόσταση περίπου 12 χιλιομέτρων από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η έκταση της εγκατάστασης 

είναι περίπου 400 στρέμματα. Η Ε.Ε.Λ.Θ. παραλαμβάνει μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού 

το μεγαλύτερο μέρος των αστικών λυμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.  

Έως και το 2006 το προϊόν του βιολογικού καθαρισμού της Ε.Ε.Λ.Θ. (εφεξής «αφυδατωμένη ιλύς») 

μεταφέρονταν στο XYTA Ταγαράδων. Από το 2006, έτος κατά το οποίο σταμάτησε η λειτουργία του 

ΧΥΤΑ Ταγαράδων και η Διοίκηση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης αρνήθηκε να δεχθεί το προϊόν του 

βιολογικού καθαρισμού, η αφυδατωμένη ιλύς μέχρι και το 2011 μεταφέρονταν σε ειδικά 

διαμορφωμένη περιοχή πλησίον της Ε.Ε.Λ.Θ., όπου ασβεστοποιούνταν και εναποτίθεντο σύμφωνα 

και με τα όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 106129/25.10.2006.  

Η μεγαλύτερη ποσότητα της ιλύος είναι τοποθετημένη σε κλίνες ξήρανσης, οι οποίες είναι 

επενδεδυμένες στον πυθμένα και στα πρανή με ειδικό υλικό (γεωύφασμα) για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Κατά την περίοδο 2010-2012, απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. 

περίπου 28.000 τόνοι για την παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων, αλλά και για άμεση αξιοποίηση στη 

γεωργία, ως εδαφοβελτιωτικό υλικό. Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα των αποδόσεων στον αγροτικό 

τομέα, είχαν ως αποτέλεσμα την προοδευτική αύξηση της ζήτησης για την ασβεστοποιημένη ιλύ.  

Κατόπιν νεώτερων εκτιμήσεων, η εναπομένουσα σήμερα, ποσότητα αφυδατωμένης ιλύος, 

ασβεστοποιημένης με 10% Ca(OH)₂,  ανέρχεται στους 208.000 τόνους περίπου. 

Η Διοίκηση της εταιρείας στην προσπάθεια εύρεσης όλων των κατάλληλων μεθόδων εκμετάλλευσης 

του ως άνω προϊόντος ή και των κατάλληλων μεθόδων απομάκρυνσής τους, εκπόνησε σχετική 

προμελέτη, προκειμένου να διερευνήσει  τους πιθανούς τρόπους αξιοποίησης του  και να 

προσδιορίσει τις πιθανές δράσεις  που μπορούν να αναληφθούν , σε συνδυασμό με τα προϊόντα της 

μονάδος θερμικής ξήρανσης που ήδη λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2012 και συγχρόνως παύει να 

επιβαρύνει την εταιρεία με  το κόστος ασβεστοποίησης και εναπόθεσης. 

Από την προμελέτη προκύπτουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης του θέματος, αλλά η πλέον 

κατάλληλη μέθοδος διάθεσης του προϊόντος του βιολογικού καθαρισμού είναι η εναπόθεσή του σε 

αγροτικές γαίες. Η λύση αυτή είναι φιλική προς το περιβάλλον, ακολουθεί τις οδηγίες και προτροπές 

της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ενώ συγχρόνως είναι οικονομικά πολύ καλύτερη, τόσο για 

την εταιρεία, όσο και για τους αγρότες που θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν. 

Συγκεκριμένα, τόσο από τις μετρήσεις των αντίστοιχων τμημάτων της εταιρείας όσο και από τα 
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αποτελέσματα της προμελέτης που διενεργήθηκε πρόσφατα προκύπτει ότι η παραγόμενη ιλύς έχει 

ικανοποιητικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων που θέτουν οι 

Ευρωπαϊκοί και Αμερικανικοί Κανονισμοί για διάθεση στη γεωργία. Με τη συγκεκριμένη μέθοδος το 

κόστος διαχείρισης εκτιμάται στο ποσό των € 3,7 εκατ. 

Επίσης, δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική  αξιοποίηση, 

τόσο της αποθηκευμένης όσο και της καθημερινά παραγόμενης Ιλύος, με σκοπό τη  συνεργασία με 

άλλες εταιρείες, για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων ή ενέργειας μετά από την καύση 

της. Από την  εντυπωσιακή ανταπόκριση των ενδιαφερομένων εταιρειών καθώς κατατέθηκαν 

περισσότερες των δέκα (10) προσφορών από σχετικά μεγάλες εταιρείες, με ανάλογη τεχνογνωσία 

στον τομέα της επιχειρηματικής αξιοποίησης της ιλύος, διαφαίνεται ότι το συγκεκριμένο προιόν, 

παρουσιάζει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η εξέταση των φακέλων των υποψήφιων επενδυτών 

εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. 

Παράλληλα, η απόκτηση όμορου αγροτεμαχίου, για την επέκταση των λεκανών εναπόθεσης της 

ασβεστοποιημένης ιλύος σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 106129/2006,, 

βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο, δεδομένου ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει 

εκφράσει θετική γνώμη,  προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες εγκατάστασης.  Η λύση της 

επέκτασης των κλινών  για την  εναπόθεση της Ιλύος, δεν θα δημιουργήσει επιπλέον λειτουργικό 

κόστος για την εταιρεία. 

Επιπροσθέτως, εντός του 2012 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ) έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

με την οποία εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της ιλύος που 

παράγεται στους βιολογικούς καθαρισμούς. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες 

χρησιμοποίησης της ιλύος στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και 

εδάφους (αναπλάσεις χώρων κλπ). Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού έχει καταστρωθεί ένα 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης της ιλύος, με βάση το οποίο έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία και 

βρίσκεται στο στάδιο υπογραφών από τους αρμόδιους υπουργούς σχετικής ΚΥΑ για τους όρους και 

τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της ιλύος. 

Η Διοίκηση της εταιρείας αξιολογώντας τα τωρινά δεδομένα και εν αναμονή του νέου Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης της ιλύος καθώς και της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), 

προσανατολίζεται στην υλοποίηση της μεθόδου της διάθεσης του προϊόντος του βιολογικού 

καθαρισμού σε αγροτικές γαίες. Η εκτίμησή της για το κόστος διαχείρισης της συγκεκριμένης 

μεθόδου ανέρχεται στο ποσό των € 3,7 εκατ., το οποίο έχει απεικονισθεί στις οικονομικές  

καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα και με το ΔΛΠ 37 (σημείωση 10). Κάθε έτος, η εταιρεία διατηρεί 

το δικαίωμα της επανεκτίμησης της αποτελεσματικότητας της επιλεχθείσας μεθόδου, ώστε εφόσον 

αυτή καταστεί μη λειτουργική, η εταιρεία να προβεί άμεσα σε υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων για 

την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος. 

Η διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει να εξετάζει την αξιοποίηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που 

ενδεχομένως να προκύψουν, όπως αυτές περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους, με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του προβλεπόμενου κόστους. 

Τέλος την 21 Φεβρουαρίου 2013 το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ 

ΑΕ) δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού 

51% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. μέσω διεθνούς διαγωνιστικής 

διαδικασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 19 Απριλίου 2013 

η οποία παρατάθηκε μέχρι την 29.04.2013. 
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19. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

  

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31
η
 Μαρτίου 2013 γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές 

καταστάσεις.  

 

Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2013 

 

 

Νικόλαος Παπαδάκης Πηνελόπη Ράλλη Μαρία Σαμαρά 
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