
Αρµόδια Υπουργείο: Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: Έµµεση Μέθοδος

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 21.769 20.701 21.568 20.754

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 6.402 6.184 6.401 6.157

27 Απριλίου 2017 Προβλέψεις 4.583 2.551 4.583 2.551

Νόµιµος Ελεγκτής: Έσοδα συµµετοχών - - - (51)

Ελεγκτική Εταιρεία: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (397) (420) (397) (420)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Τόκοι και συναφή (έσοδα) /  έξοδα (1.272) (1.127) (1.270) (1.111)

31.084 27.889 30.884 27.880

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 591 (284) 591 (284)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.094 (4.756) 3.080 (4.726)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια στοιχεία 80.275 81.418 80.275 81.418 Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων 53 (401) 53 (401)

Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 401 153 401 153 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (7.632) 55 (7.627) 98

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.256 6.400 5.316 6.460 (Μείον):

Αποθέµατα 1.636 1.045 1.636 1.045 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (50) (50) (57) (50)

Απαιτήσεις από πελάτες 41.360 41.758 41.338 41.729 Καταβεβληµένοι φόροι (8.330) (7.807) (8.330) (7.708)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 63.070 57.258 62.747 57.123

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 191.998 188.032 191.713 187.928

18.809 14.645 18.594 14.810

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 40.656 40.656 40.656 40.656 Επενδυτικές δραστηριότητες:

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 113.499 110.013 113.139 109.778 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (5.511) (6.961) (5.511) (6.959)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 154.155 150.668 153.795 150.435 Πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων - 27 - 27

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0 0 0 Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - 63

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 154.155 150.668 153.795 150.435 Τόκοι εισπραχθέντες 1.312 1.414 1.312 1.398

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 27.554 26.651 27.554 26.651 (4.199) (5.520) (4.200) (5.471)

Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.288 10.713 10.364 10.843

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 37.842 37.364 37.918 37.494 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ 191.998 188.032 191.713 187.928 Εισπράξεις από επιχορηγήσεις - 45 - 45

Μερίσµατα πληρωθέντα (8.869) (8.519) (8.869) (8.519)

(8.869) (8.474) (8.869) (8.474)

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 5.741 652 5.526 865

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 50.956 50.305 50.776 49.911

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 56.697 50.956 56.302 50.776

Κύκλος Εργασιών 73.278 73.048 73.278 73.048

Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 29.496 26.068 30.241 26.902

20.496 19.575 20.298 19.594

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 21.769 20.701 21.568 20.754

Μείον Φόροι (9.311) (7.217) (9.237) (7.201) (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 12.457 13.485 12.331 13.553 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

          -Ιδιοκτήτες Μητρικής 12.457 13.485 12.331 13.553

          -∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 105 111 105 111 150.668 145.785 150.435 145.482

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 12.562 13.596 12.436 13.664 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 12.562 13.596 12.436 13.664

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0

          -Ιδιοκτήτες Μητρικής 12.562 13.596 12.436 13.664 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (9.075) (8.712) (9.075) (8.712)

          -∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,3432 0,3715 0,3397 0,3734

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ) 0,1140 0,1250 154.155 150.668 153.795 150.435

26.501 25.338 26.302 25.331

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εταιρεία Χώρα
Ποσοστό 

συµµετοχής

Μέθοδος 

ενσωµάτωσης

ΕΥΑΘ ΑΕ Ελλάδα Μητρική
Ολική 

ενσωµάτωση.

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ Ελλάδα 100%
Ολική 

ενσωµάτωση.

Όµιλος Εταιρεία

Εταιρεία Χώρα
Ποσοστό 

συµµετοχής
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ α) Έσοδα 0 0

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ Ελλάδα 100,00% 2010 β) Έξοδα 0 1.969

γ) Απαιτήσεις 0 120

δ) Υποχρεώσεις 0 275

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 783 783

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 4 4

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 20 20

9. Ο Όµιλος δεν κατέχει ίδιες µετοχές

4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2017

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ιωάννης Κρεστενίτης Ιωάννης Παπαϊωάννου ∆ηµήτριος Αλεξανδρής

Α.∆.Τ.  AΒ 680550  Α.∆.Τ.  ΑΕ 183479   Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0105601 Α' τάξης

Α.∆.Τ. ΑΖ 683204

3. Οι σχηµατισµένες προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους διαµορφώνονται ανά περίπτωση ως εξής:

Για την κλειοµενη χρήση 2016 διενεργείται ήδη έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, η οποία θα εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό (σηµ. 

28.4 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2016 και 

31/12/2015 αντίστοιχα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01/01/2016 και 

01/01/2015 αντίστοιχα)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

2. Εντός του 2017 επιδόθηκε στη µητρική εταιρεία ΕΥΑΘ ΑΕ το προσωρινό φύλλο φορολογικού ελέγχου αναφορικά µε τον υπό εξέλιξη έλεγχο των χρήσεων 

2009 και 2010. Το φύλλο αυτό έγινε αποδεκτό από την διοίκηση της εταιρείας µε την υπ’ αριθµό 137/2017 απόφαση ∆Σ και αναµένεται η έκδοση των 

οριστικών φύλλων ελέγχου. Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τη θυγατρική ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ είναι παρακάτω:

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Συνιστούµε εποµένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του 

εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

iv) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων ύψους € 35 χιλ. (σηµ. 11 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).  

ii) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 23.210 χιλ. (σηµ. 12 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).  

vi) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για αποµάκρυνση της αφυδατωµένης ιλύος ύψους € 2.200 χιλ. (σηµ. 17 της Ετήσιας Οικονοµικής 

v) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λογω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 1.998 χιλ. (σηµ. 16 ) 

vii)∆εν έχουν σχηµατιστεί λοιπές προβλέψεις.

10. ∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου 

από την 31.12.2016 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν:  Όµιλος: 221, Εταιρεία: 221, ενώ για την αντίστοιχη προηγούµενη 

Περίοδο ανερχόταν σε 224 για τον όµιλο και την εταιρεία.

12. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Οµίλου.

i) Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, έχει σχηµατιστεί

πρόβλεψη ύψους € 6.488 χιλ. Πέραν της πρόβλεψης δεν υπάρχουν άλλες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική

κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου (σηµ. 28.1 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).

iii) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ύψους € 500 χιλ. (σηµ. 17 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).  

1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης παρουσιάζονται ως κάτωθι. Έως και την 

31/12/2016 δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία µεταβολή στις ενοποιούµενες εταιρείες ή/και στο % συµµετοχής και στη µέθοδο ενοποίησης τους.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 58240404000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41913/06/Β/98/32)

Ε∆ΡΑ: Εγνατίας 127- 54635 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016, 

(δηµοσιευόµενα βάσει του κν 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

οικονοµικών καταστάσεων:

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Grant Thorton A.E. (Α.Μ.127)

Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

www.eyath.gr

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αραµπατζή Αθανασία (Α.Μ.12821), Βαργιεµέζης Χρήστος (Α.Μ. 30891)

Ιωάννης Κρεστενίτης, Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος - Ιωάννης Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., εκτελεστικό µέλος - 

Στυλιανή Βαλάνη, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., εκτελεστικό µέλος - Στεφανία Τανιµανίδου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος  -Παναγιώτης Γκόγκος, ανεξάρτητο 

µη εκτελεστικό µέλος - Εύδοξος Πετρίδης, µη εκτελεστικό µέλος - Ολυµπία Λάτσιου, µη εκτελεστικό µέλος - Ιωάννης Τσιωνάς, µη εκτελεστικό µέλος - 

Ελευθερία Καραχάλιου, µη εκτελεστικό µέλος - Γιώργος Αρχοντόπουλος, εκπρόσωπος των εργαζοµένων, µη εκτελεστικό µέλος - Αναστάσιος Σαχινίδης, 

εκπρόσωπος των εργαζοµένων, µη εκτελεστικό µέλος.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)

11. Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των Οικονοµικών 

Καταστάσεων που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015 , εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και ∆ιερµηνίες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και 

αναλύονται στη σηµείωση 2 των Οικονοµικών Καταστάσεων

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης 

8. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της 

Εταιρίας στη λήξη της κλειόµενης χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, 

έχουν ως ακολούθως :

7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατά την τρέχουσα χρήση ανερχόταν σε € 105 χιλ. , ενώ για την προηγούµενη χρήση ανερχόταν σε € 

111 χιλ. και αφορούν αναλογιστικά αποτελέσµατα.

6. Οι επενδύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 5.511 χιλ.. Για την αντίστοιχη 

προηγούµενη περίοδο ανερχόταν σε € 6.961 χιλ. και 6.959 χιλ. για τον 'Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. (σηµ. 7 & 8 της Ετήσιας Οικονοµικής 

Έκθεσης).  


