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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που εδρεύει επί της οδού 

Εγνατίας 127 στη Θεσσαλονίκη (Τ.Κ. 54 635):  

1. Κωνσταντίνος Καμάκας, Πρόεδρος του Δ.Σ., 

2. Νικόλαος Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, 

3. Ασβεστάς Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

(α) οι συνημμένες εξαμηνιαίες, εταιρικές και ενοποιημένες, συνοπτικές καταστάσεις 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2010-30.06.2010, οι 

οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., 

καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, και 

(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.  

Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2010 

Οι βεβαιούντες 

 

 

Κωνσταντίνος Καμάκας Νικόλαος Παπαδάκης Δημήτριος Ασβεστάς 

   

Πρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Α.Δ.Τ. AA 942423 Α.Δ.Τ. AZ 187068 Α.Δ.Τ. Λ 184072 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  1 Ιανουαρίου 2010 - 30 Ιουνίου 2010 

(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του νόμου 3556/2007 και τις επ’αυτού 

εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

 Ο Όμιλος αποτελείται από α) την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή 

«ΕΥΑΘ Α.Ε.») που ιδρύθηκε το 1998 (νόμος υπ΄ αριθμ. 2651/3-11-1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 248/2-11-1998) και 

προήλθε από τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» 

(ΟΥΘ Α.Α.) και «Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΑΘ Α.Ε.), οι οποίες είχαν μετατραπεί 

σε ανώνυμες εταιρείες εντός του 1997 και β) την θυγατρική εταιρεία ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. που έχει 

σκοπό την παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών καθώς και την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία αφορούν τον Όμιλο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

O τζίρος ανήλθε στο ποσό των € 37.733 έναντι € 40.468 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο 

σημειώνοντας μείωση κατά € 2.735 ή 6,76%. Το κόστος πωλήσεων κατά το Α’ εξάμηνο 2010 ανήλθε 

στο ποσό των € 21.718 έναντι € 21.714 το Α’ εξάμηνο 2009, σημειώνοντας μεταβολή κατά € 4 ή 0,02%. 

Ομοίως υπήρξε μείωση των προ Φόρων Κερδών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2010, 

ανερχόμενα στο ποσό των σε € 12.945 έναντι € 14.887 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 

σημειώνοντας μείωση σε  € 1.942 ή 13,05%. 

Τέλος τα μετά Φόρων Κέρδη το Α’ εξάμηνο του 2010, διαμορφώθηκαν σε € 6.272 από € 11.022 

το Α’ εξάμηνο του 2009, σημειώνοντας πτώση κατά € 4.750 ή 43,10%. 

Ο τζίρος του Ομίλου προήλθε από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η μείωση 

του τζίρου, οφείλεται κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης  νερού,  και  στην ύφεση που 

παρατηρείται στην  οικοδομική δραστηριότητα. 

Η μείωση των Καθαρών Κερδών οφείλεται στην μείωση του τζίρου και στον αυξημένο φόρο 

εισοδήματος ο οποίος προέρχεται από την έκτακτη εισφορά του Ν.3845/2010 και από την πρόβλεψη 

για διαφορές φορολογικού ελέγχου όπως αυτός ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2010. Το Μικτό 

Κέρδος το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθε σε € 16.016 έναντι των € 18.754 το Α’ εξάμηνο του 

προηγουμένου έτους. Η μείωση του Μικτού Κέρδους δηλαδή ανήλθε στο ποσό των € 2.738 ή 14,60%. 

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν κατά 

την τρέχουσα περίοδο, σε € 14.913 έναντι € 17.209 σημειώνοντας μείωση κατά € 2.296 ή 13,34%. 

Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλος περιόδου ανήλθαν κατά την 30/6/2010 σε € 

18.989 έναντι € 15.166 την 31/12/2009 σημειώνοντας αύξηση κατά € 3.823 ή 25,21%. 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες Ομίλου 

 

01/01 - 30/06/2010 01/01 - 30/06/2009 Απόκλιση

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit Margin) 42,44% 46,34% -3,90%

Περιθώριο Κέρδους προ φόρων τόκων αποσβέσεων 

(E.B.I.T.D.A.) 39,52% 42,53% -3,00%

Κέρδη Εκμετάλλευσης (Ε.Β.Ι.Τ.) 31,98% 35,05% -3,07%

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Ε.Β.Τ.) 34,31% 36,79% -2,48%

Περιθώριο Μετά από Φόρους (Ε.Α.Τ.) 16,62% 27,24% -10,62%
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Τιμολογιακή Πολιτική 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την αρ. 517/2006 απόφασή του ενέκρινε τη νέα 

τιμολογιακή πολιτική για την πενταετία 2007 – 2011, που κυρώθηκε με την αρ. 11741/29-12-2006 ΚΥΑ 

των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μακεδονίας Θράκης, (ΦΕΚ 202, Τεύχος Β’ 16-2-2007) 

που εφαρμόζεται από τον Μάιο του 2007, αφορά σε καταναλώσεις νερού από 1/1/2007 και 

προβλέπει ετήσια αναπροσαρμογή του κόστους των πάσης φύσεως υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 

Την 18/11/2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το πάγωμα του τιμολογίου ύδρευσης 

(τιμή νερού) και αποχέτευσης (ποσοστό αποχέτευσης) για το 2009 στις τιμές του 2008 για τις τρεις 

πρώτες κλίμακες κατανάλωσης (χαμηλά και μεσαία εισοδήματα) και την μείωση κατά 20% για το 2009 

του τιμολογίου για τις πολύτεκνες οικογένειες. 

Την  30/6/2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την διατήρηση των ίδιων 

τιμών που αφορούν το οικιακό τιμολόγιο για ένα ακόμη τετράμηνο, δηλαδή μέχρι την  31 Αυγούστου 

του τρέχοντος έτους και από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, την εφαρμογή  της ΚΥΑ 11741/2006 

(ΦΕΚ.202 τεύχος Β΄16-2-2007), με τις τιμές που ισχύουν για το 2010. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 

Η νέα διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου για 

ακόμα καλύτερη ποιότητα νερού, καθώς και την αναβάθμιση των μεθόδων επεξεργασίας λυμάτων. 

Με σεβασμό στο περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους, έχει θέσει ως στόχο την Προστασία 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 αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών νερού με ηλεκτρονικούς, που θα 

διασφαλίζουν την  ταχύτερη και ακριβέστερη καταγραφή της κατανάλωσης νερού. 

Στην ίδια κατεύθυνση και στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, ενέκρινε  δύο έργα αναβάθμισης των δικτύων και των έργων υποδομής 

προϋπολογισμού €59 χιλ. 

Το πρώτο, ύψους €36,2 χιλ. αφορά την κατασκευή του 2ου κλάδου του κεντρικού 

αποχετευτικού αγωγού της Πόλης  και το δεύτερο, ύψους €22,8 χιλ., αφορά την επέκταση της 

εγκατάστασης και επεξεργασίας του νερού της Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, με στόχο την διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σχεδιάζεται η 

αξιοποίηση του δικτύου αποχέτευσης, με την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, για την παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η Στρατηγική της Εταιρείας στοχεύει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως Επιχείρησης Κοινής 

Ωφέλειας σε συνδυασμό με την αύξηση της περιουσίας των μετόχων. Για το σκοπό αυτό επιδιώκει τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω του επενδυτικού προγράμματος, της 

βελτίωσης των υποδομών, της επέκτασης των Τεχνολογικών υποδομών με τη χρήση εξελιγμένων 

πακέτων λογισμικού και ανάπτυξης εξειδικευμένων μηχανογραφικών εφαρμογών. Κινητήριος μοχλός 

της Εταιρείας είναι το προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2937/2001, η χωρική αρμοδιότητα της Εταιρείας, εντός της οποίας 

δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και ασκεί τη δραστηριότητά της, είναι η εξής: 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ: οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Συκεών, 

Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Ευκαρπίας, Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Ευόσμου, 

Σταυρούπολης, Πανοράματος, Πυλαίας, Ωραιοκάστρου καθώς και η βιομηχανική περιοχή 

Θεσσαλονίκης. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: η χωρική αρμοδιότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαιρείται σε πέντε περιοχές: 

H «Περιοχή Α» περιλαμβάνει τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, 

Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Διαβατών, Ελευθερίου Κορδελιού, 

Ευόσμου, Σταυρούπολης, Πυλαίας, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου στα διαμερίσματα Ιωνίας και 

Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου και της Κοινότητας Ευκαρπίας. 

Η «Περιοχή Β» περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των ποταμών Γαλλικού και Αξιού 

μέχρι τη θάλασσα, στην οποία περιλαμβάνεται η βιομηχανική ζώνη της περιοχής μείζονος 

Θεσσαλονίκης, το διαμέρισμα Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, τα διαμερίσματα Αγίου Αθανασίου, 

Αγχιάλου, Γέφυρας του Δήμου Αγ. Αθανασίου και τα διαμερίσματα Χαλάστρας και Ανατολικού του 

Δήμου Χαλάστρας. 

Η «Περιοχή Γ» περιλαμβάνει τη ζώνη των υψωμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει την Κοινότητα Πεύκων και τα Διαμερίσματα Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, 

Φιλύρου του Δήμου Χορτιάτη. 

Η «Περιοχή Δ» εκτείνεται από τους Δήμους Καλαμαριάς και Πανοράματος μέχρι τα δημοτικά λουτρά 

Σέδες και μέχρι το αεροδρόμιο της Μίκρας και περιλαμβάνει τη Βιομηχανική περιοχή και τα 

Διαμερίσματα Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης και το Διαμέρισμα 

Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών. 

Η «Περιοχή Ε» εκτείνεται από το αεροδρόμιο της Μίκρας και τα διαμερίσματα Ν. Ρυσίου και 

Ταγαράδων της Αγ. Παρασκευής μέχρι τη θάλασσα και περιλαμβάνει τα Διαμερίσματα Αγ. Τριάδας, 

Περαίας, Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού και τα διαμερίσματα Ν. Μηχανιώνας, Εμβόλου, 

Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας. 

Η Εταιρεία με σύμβαση που υπογράφεται με τον οικείο Δήμο και την ΕΥΑΘ Παγίων μπορεί να 

αναλάβει το υφιστάμενο δίκτυο ΟΤΑ που βρίσκεται σε μία από τις παραπάνω περιοχές και την 

υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης στον οικείο Δήμο. 

Η Εταιρεία με σύμβαση που υπογράφεται με τον οικείο Δήμο, την ΕΥΑΘ Παγίων και εγκρίνεται με 

κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας-

Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ και Μακεδονίας-Θράκης  μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά 

της σε περιοχή ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των παραπάνω περιοχών. 

Εντός του 2009 ολοκληρώθηκαν τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης στην περιοχή της Νικόπολης που 

ανήκει κατά 80% στο Δήμο Σταυρούπολης και κατά 20% στους Δήμους Πολίχνης και Ευόσμου. Επίσης 

έχουν κατασκευαστεί οι εξωτερικές διακλαδώσεις μέχρι τις δικλείδες για την κάθε οικοδομή. 

Αναμένεται σύντομα η διευθέτηση προβλημάτων με την προτεραία κατάσταση υδροδότησης από 

ιδιώτη, ούτως ώστε να προχωρήσει άμεσα η Εταιρεία στην υδροδότηση των νοικοκυριών και των 

επαγγελματιών της περιοχής. Η πρώτη τιμολόγηση  εκτιμάται ότι θα γίνει το Β΄εξάμηνο του 2010, για 

νεοανεγερθείσες οικοδομές και δημοτικά σχολικά συγκροτήματα. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Κίνδυνοι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται ο Όμιλος 

 Αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικής απελευθέρωσης της αγοράς, σε σχέση με το 

κοινοτικό δίκαιο και τις πιθανές επιπτώσεις στον Όμιλο, αναφέρεται ότι λόγω της φύσεως της 

εγκατεστημένης υποδομής (κυρίως υπόγεια δίκτυα και δεξαμενές), ο τομέας ύδρευσης-αποχέτευσης 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικού μονοπωλίου, όπου είναι εξαιρετικά δυσχερής η 

ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων και η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού, όπου οι καταναλωτές θα 

μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών κατεργασμένου (πόσιμου ύδατος). 

Επισημαίνεται ότι στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στον υπόλοιπο 

κόσμο, οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης παρέχονται από ιδιωτικές ή κρατικές εταιρείες (ή 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) χωρίς να είναι δυνατή η ανάπτυξη ανταγωνισμού εντός των 
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συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων εντός των οποίων οι εταιρείες αυτές παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους. 

Τα συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά του κλάδου ύδρευσης και αποχέτευσης (που 

διαφοροποιούν το συγκεκριμένο κλάδο κοινής ωφέλειας), αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα κατάργησης του μονοπωλιακού χαρακτήρα του 

κλάδου και ανάπτυξης ανταγωνισμού, όπως, ενδεικτικά στην περίπτωση της παροχής 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Κατόπιν τούτου, θεωρείται ότι δεν υφίσταται, στο ορατό μέλλον τουλάχιστον, το ενδεχόμενο 

της ανάπτυξης ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο τομέα. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία, τυχόν, 

μελλοντική κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει κάποια μορφή ανταγωνισμού, είναι εφόσον απαιτήσει, 

όπως η επιλογή του παροχέα των υπηρεσιών (provider of services) ύδρευσης-αποχέτευσης λάβει 

χώρα μέσω διαγωνιστικής  διαδικασίας, ώστε μέσω της μεθόδευσης αυτής, να αναπτυχθεί το στοιχείο 

του ανταγωνισμού όχι στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά στο στάδιο της επιλογής του 

νομικού αυτού προσώπου, το οποίο διαχειριζόμενο τα δεδομένα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης θα παρέχει υπηρεσίες στους καταναλωτές. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές  

καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση 

του Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και 

διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως ο πιστωτικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

Κίνδυνος της Αγοράς 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος   

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζουν συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς κατά τη διάρκεια της 

κλειόμενης χρήσης δεν είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

(ii) Κίνδυνος τιμής 

Αναφορικά με το κίνδυνο τιμών ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης των 

μεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος. Η τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ ΑΕ 

έχει καθοριστεί για τη χρονική περίοδο 1/1/2007 έως και 31/12/2011 για παροχή υπηρεσιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης, προβλέποντας ετήσια μεσοσταθμική αύξηση περίπου 4%.  

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων στις δανειακές του υποχρεώσεις καθώς δανείζεται με 

σταθερό επιτόκιο. Αντιθέτως, αντιμετωπίζει περιορισμένο κίνδυνο επιτοκίων στα έντοκα στοιχεία 

Ενεργητικού (προθεσμιακές καταθέσεις) και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές 

είναι ως ένα σημείο εξαρτημένες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί κατά 

περίπτωση τη διάρκεια και το είδος των προθεσμιακών καταθέσεων. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε ομιλική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα 

χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις 

στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. 

Ο Όμιλος έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Επιπλέον έχει μεγάλο 

αριθμό πελατών και ως εκ τούτου η ευρεία διασπορά της πελατειακής της βάσης συντελεί στην ύπαρξη 

χαμηλού πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί 

διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της, το μέγεθος και τα όρια των 

παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας 

σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή 



       ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                                       της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

8 

30 

ΙΟΥΝΙΟΥ 

2010 

πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το 

ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού.  

Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών 

διαθεσίμων. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

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 

χρήση 1/1/2010 - 30/06/2010 και την 30η Ιουνίου 2010 αντίστοιχα, αναλύονται στους παρακάτω 

πίνακες: 

 

 

Θεσσαλονίκη,  30 Αυγούστου  2010 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ         

Κωνσταντίνος Καμάκας Νικόλαος Παπαδάκης Δημήτριος Ασβεστάς 

   

Πρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Α.Δ.Τ. AA 942423 Α.Δ.Τ. AZ 187068 Α.Δ.Τ. Λ 184072 

 

 

 

 

  

01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009

Έσοδα 0 0 66 0

Έξοδα 0 0 294 247

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 

και μελών διοίκησης
416 438 407 395

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Απαιτήσεις 0 0 94 28

Υποχρεώσεις 0 0 61 37

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη 

διοίκησης 9 9 9 9

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 

μέλη διοίκησης 3 25 2 16

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης  της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) και της 

θυγατρικής της, της 30ης Ιουνίου 2010 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης 

περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, 

που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την 

ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε 

συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση 

ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα  

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος Ευάγγελος Ν. Παγώνης 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 ΑΜ ΣΟΕΛ: 14211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

            Λ. Μεσογείων 396,Αγ. Παρασκευή 

            ΑΜ ΣΟΕΛ:  148 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

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

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» την 30η Αυγούστου 2010 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 ..................................................................................... 12 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ........................................................................................................ 13 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ........................................................................................ 15 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ............................................................................................................ 16 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ........ 17 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ................................................... 17 
2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .............. 18 
2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ........................................................... 18 
2.2 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ .................................................. 18 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ .................................................................................................. 25 
4. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ............................................................................................................... 27 
5. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ................................................................................................................. 29 
6. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ............................................................................................... 29 
7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ............................................................................................................................. 30 
8. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ........................................................................................ 30 
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ .................................................................................. 31 
10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ........................................................ 31 
11. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ................................................................................. 32 
12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ..................................................................................... 33 
13. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ................................................................... 33 
14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ................................................................................... 34 
15. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ..................................................................... 34 
16. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .......................................................................... 35 
17. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010 – 30/6/2010 ..................................................... 35 
18. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ..................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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30 

ΙΟΥΝΙΟΥ 

2010 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

 

 
 

 

 

 

 

Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 17 έως 35 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων   

οικονομικών πληροφοριών. 

Σημ. 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6 90.435 90.465 90.435 90.463

Ασώματες ακινητοποιήσεις 122 143 120 142

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 60 60

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 4 440 - 440 -

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 366 365 366 365

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 91.363 90.972 91.421 91.030

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέματα 7 2.187 1.867 2.187 1.867

Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 8 58.666 49.944 58.561 49.916

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 9 18.989 15.166 18.859 14.943

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 79.842 66.978 79.607 66.727

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 171.205 157.950 171.028 157.757

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά

Μετοχικό  Κεφάλαιο 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 25.950 25.950 25.946 25.946

Αποτελέσματα εις νέον 32.629 31.186 32.531 31.117

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 102.065 100.622 101.963 100.550

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δανεισμός - μακροπρόθεσμος 931 1.240 931 1.240

Προβλέψεις για παροχές προς τους 

εργαζομένους 10 5.197 5.544 5.197 5.544

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4 - 378 - 378

Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και 

έξοδα 11 6.750 4.515 6.750 4.515

Επιχορηγήσεις 4.818 4.747 4.818 4.747

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.838 11.551 11.838 11.551

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 29.533 27.976 29.533 27.976

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις  12 28.401 21.229 28.357 21.138

Δανεισμός - βραχυπρόθεσμος 655 689 655 689

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 10.550 7.434 10.519 7.404

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 39.606 29.352 39.532 29.231

Σύνολο Υποχρεώσεων 69.139 57.328 69.065 57.207

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 171.205 157.950 171.028 157.757

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ



       ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                                       της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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30 

ΙΟΥΝΙΟΥ 

2010 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ομίλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 17 έως 35 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων  

οικονομικών πληροφοριών. 

Σημ.
01/01-

30/06/2010

01/01-

30/06/2009

01/04-

30/6/2010

01/04-

30/6/2009

Πωλήσεις 37.733 40.468 18.558 20.143

Μείον: Κόστος Πωλήσεων (21.718) (21.714) (10.485) (11.333)

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 16.016 18.754 8.074 8.810

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.886 1.354 1.556 1.043

17.902 20.108 9.630 9.853

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής (2.317) (1.841) (1.604) (1.077)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.645) (3.595) (1.196) (1.804)

Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης (273) (173) (198) (73)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (602) (315) (414) (275)

Λειτουργικά αποτελέσματα 12.066 14.184 6.219 6.624

Κόστος χρηματοδότησης 879 703 451 411

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 12.945 14.887 6.670 7.035

Έσοδα επενδύσεων

Αποτελέσματα προ φόρων 12.945 14.887 6.670 7.035

Φόρος Εισοδήματος 4 (6.673) (3.865) (5.108) (1.835)

Αποτελέσματα μετά φόρων 6.272 11.022 1.562 5.200

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτης Μητρικής 6.272 11.022 1.562 5.200

Δικαιώματα τρίτων

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους 6.272 11.022 1.562 5.200

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτης Μητρικής 6.272 11.022 1.562 5.200

Δικαιώματα τρίτων

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 5 0,1728 0,3036 0,0430 0,1433

Βασικά 

Ο    ΟΜΙΛΟΣ Ο    ΟΜΙΛΟΣ

Για την εξάμηνη περίοδο  που 

έληξε την

Για την τρίμηνη περίοδο που 

έληξε την 



       ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                                       της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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30 

ΙΟΥΝΙΟΥ 

2010 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εταιρείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 17 έως 35 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων  

οικονομικών πληροφοριών. 

Σημ.
01/01-

30/06/2010

01/01-

30/06/2009

01/04-

30/6/2010

01/04-

30/6/2009

Πωλήσεις 37.733 40.468 18.558 20.143

Μείον: Κόστος Πωλήσεων (21.514) (21.538) (10.366) (11.218)

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 16.219 18.930 8.192 8.925

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.784 1.354 1.510 1.043

18.003 20.284 9.702 9.969

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής (2.610) (2.088) (1.745) (1.200)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.579) (3.539) (1.159) (1.771)

Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης (273) (173) (198) (73)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (601) (315) (415) (275)

Λειτουργικά αποτελέσματα 11.939 14.169 6.184 6.650

Κόστος χρηματοδότησης 878 703 450 411

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 12.818 14.872 6.635 7.061

Έσοδα επενδύσεων 66 0 66 0

Αποτελέσματα προ φόρων 12.884 14.872 6.701 7.061

Φόρος Εισοδήματος 4 (6.642) (3.861) (5.100) (1.841)

Αποτελέσματα μετά φόρων 6.242 11.011 1.601 5.220

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτης Μητρικής 6.242 11.011 1.601 5.220

Δικαιώματα τρίτων

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους 6.242 11.011 1.601 5.220

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτης Μητρικής 6.242 11.011 1.601 5.220

Δικαιώματα τρίτων

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 5 0,1719 0,3033 0,0441 0,1438

Βασικά 

Για την εξάμηνη περίοδο  που 

έληξε την

Για την τρίμηνη περίοδο που 

έληξε την 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ



       ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                                       της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

15 

30 

ΙΟΥΝΙΟΥ 

2010 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Ομίλου 

 

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Εταιρίας 

 

Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 17 έως 35 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων  

οικονομικών πληροφοριών. 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2010 σύμφωνα με τα 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

01/01 - 30/06/2010 - - - - 6.272 6.272

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (4.828) (4.828)
Υπόλοιπο κατά την 30.06.2010 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 6.036 19.914 32.630 102.066

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2009 σύμφωνα με τα 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

01/01 - 30/06/2009 - - - - 11.023 11.023

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (5.082) (5.082)

Υπόλοιπο κατά την 30.06.2009 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 5.316 19.914 28.539 97.255

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2009 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 5.316 19.914 22.598 91.314
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

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

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (5.082) (5.082)

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2009 σύμφωνα με τα 

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

                                                                                                           

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2010 σύμφωνα με τα 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

01/01 - 30/06/2010 - - - - 6.242 6.242

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (4.828) (4.828)

Υπόλοιπο κατά την 30.06.2010 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 6.032 19.914 32.531 101.963

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2009 σύμφωνα με τα 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

01/01 - 30/06/2009 - - - - 11.011 11.011

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (5.082) (5.082)

Υπόλοιπο κατά την 30.06.2009 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 5.315 19.914 28.515 97.230

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2009 σύμφωνα με τα 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

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

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (5.082) (5.082)

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2009 σύμφωνα με τα 

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



       ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                                       της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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30 

ΙΟΥΝΙΟΥ 

2010 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Γνωστοποιήσεις στις σελίδες 17 έως 35 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων  

οικονομικών πληροφοριών.

Σημ. 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρου εισοδήματος (συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες) 12.945 14.888 12.884 14.872

Πλέον (μείον) προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις 3.014 3.520 3.011 3.520

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (167) (496) (167) (496)

Πρoβλέψεις 413 477 413 477

Εσοδα συμμετοχών - - (66) -

Τόκοι και συναφή (έσοδα) / έξοδα (879) (703) (878) (703)

15.326 17.686 15.196 17.670

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 39 (116) 39 (116)

Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (9.725) (7.848) (9.583) (7.879)

Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) 2.620 (572) 2.668 (495)

Μείωση / (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (1) 1 (1) 1

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (34) (62) (34) (62)

Καταβεβλημένοι φόροι (2.217) (1.816) (2.187) (1.811)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) 6.010 7.273 6.099 7.308

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων 6 (2.959) (3.797) (2.959) (3.797)

Αγορές άυλων παγίων (5) - (2) -

Τόκοι εισπραχθέντες 889 765 889 765

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) (2.075) (3.031) (2.072) (3.032)

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων (343) (602) (343) (602)

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 238 55 238 55

Μερίσματα πληρωθέντα (6) (7) (6) (7)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (112) (555) (112) (553)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 3.823 3.688 3.916 3.722

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη του έτους 9 15.166 12.924 14.943 12.735

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 18.989 16.612 18.859 16.457

Η ΕΤΑΙΡΊΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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                                       της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 
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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. Καμάκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 

2. Παπαδάκης Νικόλαος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

3. Ασβεστάς Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 

4. Τσολάκης Απόστολος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 

5. Ζακαλκάς Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος 

6. Αλγιανάκογλου Θωμάς, μη εκτελεστικό μέλος 

7. Κουτράκης Χρήστος, μη εκτελεστικό μέλος 

8. Λαδόπουλος Σάββας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

9. Σιαμπίρης Θωμάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

10. Αρχοντόπουλος Γεώργιος, μη εκτελεστικό μέλος 

11. Βασιλειάδης Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος 

 

 

Έδρα εταιρείας:  Εγνατία 127 

   54 635, Θεσσαλονίκη    

   Ελλάδα  

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:  41913/ 06/ Β/ 98/ 32  

 

 

Ελεγκτική Εταιρεία: BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. 

Λεωφ. Μεσογείων 396 

15 341 Αγία Παρασκευή 

Αθήνα, Ελλάδα 

 

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
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2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ 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 2009. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη 

σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών της εξάμηνης περιόδου που 

έληξε την 30 Ιουνίου 2010, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων 

Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 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 περίοδο / χρήση 

ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες 

και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων 

οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της 

αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά 

αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την 

απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου 

τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί 

συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην 

καθαρή θέση.  Το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που 

πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιμετρά 

τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό 

τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του 

αποκτώμενου. Ο Όμιλος εφαρμόζει αυτές τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2010. 
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ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς» - πρόσθετες απαλλαγές  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για 

πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά με την χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία 

πετρελαίου και αερίου, τον καθορισμό για το κατά πόσο κάποια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση και 

τις υποχρεώσεις παροπλισμού οι οποίες περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων παγίων. Η 

συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς ο όμιλος 

έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ.   

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό 

χειρισμό για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς 

στις ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει 

αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές 

που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου.  

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή 

τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η 

τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται στον Όμιλο, καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 39.   

 

ΕΔΔΠΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 30 Μαρτίου 2009) 

Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία 

αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με την υιοθέτηση από 

την ΕΕ, εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2010) 

Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις 

πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και 

άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε 

περίπτωση.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (σύμφωνα με 

την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται από 1 Ιουλίου 2009) 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου 

νομίσματος που προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί 

τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που 

αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και 

για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, καθώς ο Όμιλος δεν 

εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.  
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ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους»  

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (non-

reciprocal) διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που 

ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι : α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και β) 

διανομές που δίνουν στους μετόχους την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών στοιχείων 

ενεργητικού είτε μετρητών. Η διερμηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύμφωνα με την υιοθέτηση από 

την ΕΕ, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 31 Οκτώβρη 2009) 

Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η οικονομική 

οντότητα λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη 

συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε 

υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού 

στοιχείου. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

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

2009 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 Ιούλιο 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονομική 

περίοδο.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.   

 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας κοινοπραξίας και 

οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2.  

 

ΔΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες 

δραστηριότητες.  

 

ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα 

περιουσιακά στοιχεία του τομέα.  
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση 

συμμετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν 

στοιχείο.  

 

ΔΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό 

στοιχείο στην κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές 

δραστηριότητες.  

 

ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 

χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις.  

 

ΔΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η οικονομική 

οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή πράκτορας.  

 

ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία 

πρέπει να επιμεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας λειτουργικός 

τομέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση 

των τομέων).   

 

ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον 

αφορά το λογιστικό χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις 

οικονομικές οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.  

 

ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων/προστίμων 

από προπληρωμή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο, (β) το πεδίο 

απαλλαγής για τις συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζημιές από 

αντιστάθμιση ταμειακών ροών μιας προσδοκώμενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινομηθούν από 

τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθμιζόμενη 

προσδοκώμενη ταμειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσματα.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η ΕΔΔΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίμηση, κατά την ημερομηνία 

της απόκτησης, των ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.   

ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό»  
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Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο 

εξωτερικό, κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική 

οντότητα εντός του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον 

πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από 1 Ιανουαρίου 2011  

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

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 

κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην 

περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη 

αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών 

του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός 

από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην 

προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα 

επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι 

επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση 

έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς 

εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα 

χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας 

δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για 

τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για 

το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας.  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 όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από 

την 1 Ιανουαρίου 2013.  

 

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε 

συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 

συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου 

να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα 

μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την 

γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα 

συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε 

εφαρμογή.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Φεβρουαρίου 2010) 
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Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα 

δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή 

δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων 

της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν 

συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα 

προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της 

ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν 

αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς» - γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά μέσα (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιουλίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ τις ίδιες 

διατάξεις μετάβασης που περιλαμβάνονται στην τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τη συγκριτική 

πληροφόρηση που αφορά τις γνωστοποιήσεις της νέας ιεράρχησης τριών επιπέδων εύλογης αξίας. Η 

συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς ο 

όμιλος έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010) 

Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει 

συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση.  Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.  Η τροποποίηση 

αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο 

Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα 

υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των 

εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια 

οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό 

στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

2010 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 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, 

ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.  

Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.   

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν: (α) πρόσθετες γνωστοποιήσεις αν μία οικονομική οντότητα αλλάξει τις 

λογιστικές της πολιτικές ή την εφαρμογή των απαλλαγών του ΔΠΧΑ 1 αφού έχει ήδη δημοσιεύσει 

ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, (β) απαλλαγές όταν η βάση 

αναπροσαρμογής χρησιμοποιείται ως «τεκμαιρόμενο κόστος», και (γ) απαλλαγές για τις οικονομικές 
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οντότητες που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση να χρησιμοποιήσουν ως «τεκμαιρόμενο κόστος» για τις 

ενσώματες ακινητοποιήσεις ή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τις λογιστικές αξίες σύμφωνα με τις 

προηγούμενες ΓΠΛΑ οικονομικές καταστάσεις.  

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου 

τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που 

προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, 

και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που 

αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που 

βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των 

χρηματοοικονομικών μέσων.  

 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 

συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.  

 

ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από 

την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε 

σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με 

επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών 

από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών»¨ 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της 

επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 
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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 Δεδομένα περιόδου 1/1-30/6/2010 

 

3.1.2 Δεδομένα περιόδου 1/1-30/6/2009 

 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 25.577 12.157 37.733

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (13.725) (7.993) (21.718) 

Μικτό κέρδος (ζημιά) 11.852 4.164 16.016

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
8.416 3.649 12.066

Κόστος χρηματοδότησης 619 260 879

Αποτελέσματα προ φόρων 9.035 3.909 12.945

Φόρος εισοδήματος (4.658) (2.015) (6.673) 

Αποτελέσματα μετά φόρων 4.378 1.894 6.272

0 0 0

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
10.828 4.085 14.913

Δεδομένα Oμίλου για την περίοδο 01.01 - 30.06.2010

Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 27.976 12.492 40.468

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (14.181) (7.533) (21.714) 

Μικτό κέρδος (ζημιά) 13.795 4.959 18.755

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
10.249 3.936 14.185

Κόστος χρηματοδότησης 536 168 703

Αποτελέσματα προ φόρων 10.785 4.103 14.888

Φόρος εισοδήματος (2.800) (1.065) (3.865) 

Αποτελέσματα μετά φόρων 7.985 3.038 11.023

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
13.066 4.143 17.209

Δεδομένα Oμίλου για την περίοδο 01.01 - 30.06.2009



       ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                                       της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

26 

30 

ΙΟΥΝΙΟΥ 

2010 

 

3.1.3 Κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά τομέα δραστηριότητας την 30η 

Ιουνίου 2010 και 31η Δεκεμβρίου 2009 σε ενοποιημένο επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ανάλυση ανά Γεωγραφικό Τομέα (δευτερεύων τύπος πληροφόρησης) 

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

 

 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πάγιο ενεργητικό 52.718 37.839 90.557

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 39.765 18.900 58.666

Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού -                                        -                                         21.982

Σύνολο Ενεργητικού 92.483 56.739 171.205

Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων -                                        4.818 4.818

Υποχρεώσεις 18.830 7.231 26.062

Δάνεια -                                        931 931

Μη Κατανεμημέμα Στοιχεία Υποχρεώσεων -                                        -                                         139.394

Σύνολο Υποχρεώσεων 18.830 12.981 171.205

Προσθήκες ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων περιόδου 1.478 1.483 2.960

Δεδομένα Oμίλου για 30.06.2010

Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πάγιο ενεργητικό 53.339 37.268 90.608

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 34.961 14.983 49.944

Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού -                                  -                                         17.398

Σύνολο Ενεργητικού 88.300 52.251 157.950

Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων -                                  4.747 4.747

Υποχρεώσεις 16.027 5.202 21.229

Δάνεια -                                  1.929 1.929

Μη Κατανεμημέμα Στοιχεία Υποχρεώσεων -                                  -                                         130.044

Σύνολο Υποχρεώσεων 16.027 11.878 157.950

Προσθήκες ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων χρήσης 3.644 4.301 7.945

Δεδομένα Oμίλου για 31.12.2009
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4. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

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, επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 

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: 

 

 

01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009

Φόρος Εισοδήματος περιόδου 3.126 3.433 3.095 3.429

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε 

προηγούμενες χρήσης                          -                              -                              -                                 -     

Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας 81                          -     81                             -     

Εκτακτη εισφορά 2.208                          -     2.208                             -     

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 2.076 100 2.076 100

Αναβαλλόμενος φόρος   (818) 332 (818) 332

Σύνολο 6.673 3.865 6.642 3.861

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009

Κέρδη προ φόρων 12.945 14.888 12.884 14.872

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό 

συντελεστή της Εταιρείας (2010: 24%, 2009: 

25%) 3.107 3.722 3.092 3.718

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία 

εισοδήματος 72 256 72 256

Φόροι που κατάλογίσθηκαν και αφορούν σε 

προηγούμενες χρήσης -                       -                       -                       -                           

Πρόβλεψη φόρου ανέλγκτων χρήσεων 2.076 100 2.076 100

Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας 81 -                       81 -                           

Εκτακτη εισφορά φόρου εισοδήματος 2.208 -                       2.208 -                           

Έσοδα μη φορολογούμενα (861) (213) (877) (213) 

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών (10) -                       (10) -                           

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 6.673 3.865 6.642 3.861

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.878 3.287 2.878 3.287

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (2.438) (3.665) (2.438) (3.665) 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης 440 (378) 440 (378) 

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Υπόλοιπο έναρξης (378) (125) (378) (125) 

Φόρος αποτελεσμάτων 818 (253) 818 (253) 

Φόρος Ιδίων κεφαλάιων

Υπόλοιπο τέλους 440 (378) 440 (378) 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (3.575) 1.143 -                           (2.431) 

Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων (91) 84 -                           (7) 

(3.665) 1.227 -                           (2.438) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Αντιλογισμός αναπροσαρμογής παγίων 884 -                           -                           884

Προσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων 511 -                           -                           511

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και 

προσαρμογή αποσβέσεων άϋλων παγίων στοιχείων 125 (35) -                           89

Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών 1.147 (266) -                           881

Προσαρμογή αποτίμησης αποθεμάτων 144 (86) -                           58

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 477 (22) -                           455

3.287 (409) -                           2.878

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης (378) 818 -                           440

Εμφάνιση στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις -                           440

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (378) -                           

(378) 440

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

31-Δεκ-09

Πιστώσεις 

(Χρεώσεις) 

Αποτελεσμάτων

Πιστώσεις 

(Χρεώσεις) 

Αποτελεσμάτων 30-Ιουν-10

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (3.575) 1.143 -                           (2.431) 

Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων (91) 84 -                           (7) 

(3.665) 1.227 -                           (2.438) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Αντιλογισμός αναπροσαρμογής παγίων 884 -                           -                           884

Προσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων 511 -                           -                           511

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και 

προσαρμογή αποσβέσεων άϋλων παγίων στοιχείων 125 (35) -                           89

Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών 1.147 (266) -                           881

Προσαρμογή αποτίμησης αποθεμάτων 144 (86) -                           58

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 477 (22) -                           455

3.287 (409) -                           2.878

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης (378) 818 -                           440

Εμφάνιση στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις -                           440

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (378) -                           

(378) 440

30-Ιουν-10

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31-Δεκ-09

Πιστώσεις 

(Χρεώσεις) 

Αποτελεσμάτων

Πιστώσεις 

(Χρεώσεις) 

Αποτελεσμάτων
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5. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

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

 

 

6. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

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

εμπράγματα βάρη. 

 

 

 

01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της 

Εταιρίας 6.272 11.022 6.242 11.011

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 €) 0,1728 0,3036 0,1719 0,3033

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 01.01.2010 18.896 5.826 83.529 1.106 2.357 5.413 117.128

Προσθήκες 01.01 - 30.06.2010 -                        -                              767 -               50 2.141 2.959

Ανακατανομές 01.01 - 30.06.2010 -                        -                              1.756 -               -                        -1.756 -                 

Εκποιήσεις 01.01 - 30.06.2010 -                        -                              -                                                   -               -                        -                        -                 

Σύνολο στις 30.06.2010 18.896 5.826 86.053 1.106 2.408 5.798 120.086

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2010 -                        874 23.689 802 1.298 -                        26.663

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 30.06.2010 -                        72 2.746 57 113 -                        2.989

Εκποιήσεις 01.01 - 30.06.2010 -                        -                              -                                                   -               -                        -                        -                 

Σύνολο στις 30.06.2010 -                        946 26.435 859 1.411 -                        29.651

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2009 18.896 4.952 59.841 304 1.059 5.413 90.465

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30.06.2010 18.896 4.880 59.618 247 996 5.798 90.435

Ο ΟΜΙΛΟΣ

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 01.01.2010 18.896 5.826 83.529 1.106 2.355 5.413 117.125

Προσθήκες 01.01 - 30.06.2010 -                        -                              767 -               50 2.141 2.959

Ανακατανομές 01.01 - 30.06.2010 -                        -                              1.756 -               -                        -1.756 -                 

Εκποιήσεις 01.01 - 30.06.2010 -                        -                              -                                                   -               -                        -                        -                 

Σύνολο στις 30.06.2010 18.896 5.826 86.053 1.106 2.405 5.798 120.084

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2010 -                        874 23.689 802 1.297 -                        26.662

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 30.06.2010 -                        72 2.746 57 111 -                        2.987

Εκποιήσεις 01.01 - 30.06.2010 -                        -                              -                                                   -               -                        -                        -                 

Σύνολο στις 30.06.2010 -                        946 26.435 859 1.409 -                        29.649

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2009 18.896 4.952 59.841 304 1.058 5.413 90.463

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30.06.2010 18.896 4.880 59.618 247 996 5.798 90.435

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης ποσού €241. 

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

8. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 

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

 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες 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. 

 

Η μεταβολή των επισφαλών απαιτήσεων και της διενεργηθείσας πρόβλεψης αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα-ανταλλακτικά 2.428 2.467 2.428 2.467

Απομείωση Αποθεμάτων                  (241) (600)                                 (241) (600)                

Σύνολο μετά την απομείωση 2.187  1.867  2.187  1.867  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

 

Εμπορικές απαιτήσεις 43.004 35.576 42.916 35.569

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων -                           -                           94 28

Επισφαλέις - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 5.859 4.897 5.859 4.897

Χρεώστες διάφοροι 9.756 8.827 9.743 8.819

Λογαριασμόι διαχείρησης προκαταβολών και πιστώσεων 212 166 212 166

Έξοδα επόμενων χρήσεων -                           142 -                           142

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.694 5.233 5.596 5.192

64.525 54.842 64.420 54.813

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (5.859) (4.897) (5.859) (4.897)

Σύνολο εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 58.666 49.944 58.561 49.916

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 4.897 4.920 4.897 4.920

Άυξηση 962 2.328 962 2.328

Μείωση -                           (2.350) -                           (2.350)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 5.859 4.897 5.859 4.897

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 

 

 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 

10. 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: 

 

 

 

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: 

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Ταμειακά διαθέσιμα 334 781 332 781

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 18.655 14.385 18.527 14.162

Σύνολο 18.989 15.166 18.859 14.943

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009

Έξοδα μισθοδοσίας 7.467  8.889  7.467 8.889

Εργοδοτικές εισφορές 1.683  1.837  1.683 1.837

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 127  140  127 140

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία
187  213  

187 213

Συνολικό κόστος 9.463 11.079 9.463 11.079

Αριθμός εργαζομένων μόνιμης απασχόλησης 378 423 378 423

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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11. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Πρόβλεψη ποσού € 2.323 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. 

Επίσης πρόβλεψη ποσού €4.051, αφορά το ποσό των πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων 

που προέκυψαν κατά το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2004 ως 2008 ο οποίος ολοκληρώθηκε 

τον μήνα Αύγουστο 2010. Για την περίοδο 1.1.2009-30.6.2010 η σχετική σχηματισμένη πρόβλεψη 

ανήλθε σε € 375. 

 

  

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων 5.664 6.011 5.664 6.011

5.664 6.011 5.664 6.011

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) (467) (467) (467) (467)

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 5.197 5.544 5.197 5.544

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

30-Ιουν-10 30-Ιουν-09 30-Ιουν-10 30-Ιουν-09

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 68 77 68 77

Τόκος στην υποχρέωση 119 136 119 136

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 187 213 187 213

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 5.544 5.476 5.544 5.476

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (534) (664) (534) (664)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 187 732 187 732

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 5.197 5.544 5.197 5.544

Προσαρμογή -                         -                         -                         -                         

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 5.197 5.544 5.197 5.544

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 6.011 5.805 6.011 5.805

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 68 150 68 150

Κόστος τόκου 119 276 119 276

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (534) (664) (534) (664)

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο -                         317 -                         317

Αναλογιστική ζημιά / (κέρδος) -                         128 -                         128

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 5.664 6.012 5.664 6.011

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκκρεμείς 

δικαστικές 

υποθέσεις

Προβλέψεις 

φόρων
Σύνολο

1 Ιανουάριος 2010 2.165 2.350 4.515

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 158 2.076 2.234

30 Ιουνίου 2010 2.323 4.426 6.750
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12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πιστωτές διάφοροι» κατά την 30/6/2010 ποσού € 11.823 αφορά 

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

λειτουργικών αναγκών ποσού € 11.599 και υποχρεώσεις προς λοιπούς πιστωτές ποσού € 224. 

 

13. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

Αναφορικά με την έκτακτη εισφορά του Άρθρου 2 Ν.3808/2009 (για τα εισοδήματα της 

διαχειριστικής χρήσης 2008) συνολικού ποσού €1345 την 31/12/2009, η εταιρεία μέχρι την 

30/6/2010 έχει πληρώσει ποσό €672, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο την 30/6/2010 να ανέρχεται σε 

€673. 

Αναφορικά με την έκτακτη εισφορά του Ν.3845/2010 (για τα εισοδήματα της διαχειριστικής 

χρήσης 2009) το συνολικό ποσό ανέρχεται σε €2.208. 

 

  

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Προμηθευτές 6.164 6.030 6.063 5.947

Επιταγές πληρωτέες 813 85 813 85

Λοιποί φόροι-Τέλη 2.339 1.109 2.339 1.074

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 396 806 396 806

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη -                           -                           61 37

Δεδουλευμένα έξοδα 2.491 2.046 2.491 2.044

Προκαταβολές πελατών 8 -                           8 -                           

Μερίσματα πληρωτέα 4.363 24 4.363 24

Πιστωτές διάφοροι 11.823 11.124 11.819 11.115

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 5 6 5 6

Σύνολο 28.401 21.230 28.357 21.138

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Φόρος εισοδήματος 7.670 6.088 7.639 6.060

Έκτακτη Εισφορά φόρου 2.880 1.345 2.880 1.345

10.550 7.433 10.519 7.405

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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14. 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 1/1/2010-30/06/2010 και την 30η Ιουνίου 2010 αντίστοιχα, αναλύονται στους 

παρακάτω πίνακες: 

 

15. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

                15.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 30/06/2010 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές 

διεκδικήσεις κατά του Ομίλου συνολικού ποσού € 2.323. Για τις υποθέσεις αυτές έχει  

σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη η οποία περιλαμβάνεται στο λογαριασμό των 

μακροπροθέσμων υποχρεώσεων «Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα» (βλέπε σημ.11). 

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.  

15.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Ο Όμιλος κατά την 30/6/2010 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση 

ακινήτων και μεταφορικών μέσων οι οποίες λήγουν τμηματικά έως το έτος 2013. Τα έξοδα 

μισθωμάτων λειτουργικής μίσθωσης τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου ανήλθαν σε € 290 (30/6/2009: 370). 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων λειτουργικής μίσθωσης βάσει μη 

ακυρώσιμης σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης για τον όμιλο και για την εταιρεία έχουν ως 

ακολούθως: 

 
               15.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ό Όμιλος κατά την 30/6/2010 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

συμβάσεων έργων συνολικού ποσού €394 (31/12/2009: €356) 

Ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2004 ως 2008 δεν είχε 

ολοκληρωθεί μέχρι την 30/6/2010. Με βάση τα μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα ο 

έλεγχος ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2010 και προέκυψαν διαφορές φορολογικού 

ελέγχου ύψους €4.051 οι οποίες καλύπτονται από τις ήδη υφιστάμενες προβλέψεις. 

01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009

Έσοδα 0 0 66 0

Έξοδα 0 0 294 247

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 

και μελών διοίκησης
416 438 407 395

30-Ιουν-10 31-Δεκ-09 30-Ιουν-10 31-Δεκ-09

Απαιτήσεις 0 0 94 28

Υποχρεώσεις 0 0 61 37

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη 

διοίκησης 9 9 9 9

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 

μέλη διοίκησης 3 25 2 16

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/10 30/06/09

0 - 1  Ε Τ Η 3 8 6 4 3 6

1 - 5  Ε Τ Η 6 2 4 9 8 5

Π ά νω  α π ό  5  Έ τ η -                        -                             

1.010 1.421
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Επιπρόσθετα για την χρήση του 2009 υφίσταται πρόβλεψη ποσού €250 ενώ για το Α Εξάμηνο 

του 2010 πρόβλεψη ποσού €125. 

Η θυγατρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύσταση της το 2008. Δεν 

αναμένεται να επιβληθούν ενδεχόμενοι φόροι και προσαυξήσεις και επομένως δεν έχει 

σχηματιστεί πρόβλεψη. 

16. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

378 άτομα, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου ήταν 423 άτομα. 

17.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010 – 30/6/2010 

Η νέα διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου για 

ακόμα καλύτερη ποιότητα νερού, καθώς και την αναβάθμιση των μεθόδων επεξεργασίας 

λυμάτων. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους, έχει θέσει ως στόχο την 

Προστασία 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 αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών νερού με ηλεκτρονικούς, που θα 

διασφαλίζουν την  ταχύτερη και ακριβέστερη καταγραφή της κατανάλωσης νερού. 

Στην ίδια κατεύθυνση και στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, ενέκρινε  δύο έργα αναβάθμισης των δικτύων και των έργων υποδομής 

προϋπολογισμού € 59 χιλ. 

Το πρώτο, ύψους € 36,2 χιλ., αφορά την κατασκευή του 2ου κλάδου του κεντρικού 

αποχετευτικού αγωγού της Πόλης  και το δεύτερο, ύψους € 22,8 χιλ., αφορά την επέκταση της 

εγκατάστασης και επεξεργασίας του νερού της Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, με στόχο την διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σχεδιάζεται η 

αξιοποίηση του δικτύου αποχέτευσης, με την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, για την παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

18. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Ο φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2004 έως 2008 της μητρικής εταιρείας 

ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2010. Προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους €4.051 οι 

οποίες καλύπτονται από τις ήδη υφιστάμενες προβλέψεις (βλέπε σημείωση 11). 

Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2010 

  

Κωνσταντίνος Καμάκας Νικόλαος Παπαδάκης Μαρία Σαμαρά 

 

 

 

  

Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Διευθύνων Σύμβουλος Διευθύντρια Οικονομικών 

             

 

 



       ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                                       της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

  

TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΙΔΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ )

Ολοκλήρωση 

επένδυσης  

αγοράς 

μεταφορικώ

ν μέσων 

Α΄τρίμηνο 

2003  

2002 2003

Σύνολο 

σε '000 

Ευρώ

2003 2004

Σύνολο 

σε '000 

Ευρώ

2005 2006

Σύνολο 

σε '000 

Ευρώ

2007 2008

Σύνολο 

σε '000 

Ευρώ

2009 2010

Σύνολο 

σε '000 

Ευρώ

Κτίρια - Γήπεδα 2.348 2.348 4.696 2.348 2.348 4.696 0 2.348 2.348 4.696 127 2.284 2.285 4.569 801 1.256 2.513 3.769 55 3.714 0 3.714

Μεταφορικά μέσα 440 294 734 440 294 734 734

Γενικό Σύνολο 2.788 2.642 5.430 2.788 2.642 5.430 734 2.348 2.348 4.696 127 2.284 2.285 4.569 801 1.256 2.513 3.769 55 3.714 0 3.714

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ

 Α.Δ.Τ.   ΑΖ 187068 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  71414 Α' ΤΑΞΕΩΣ

Α.Δ.Τ.  Σ 342116

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε.

΄΄Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.΄΄

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41913/06/Β/98/32
 Έδρα :  Εγνατία 127  -Θεσσαλονίκη -546 35 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

Πρόγραμμα σύμφωνα με 

την  από 29.12.2006  

απόφαση της Έκτακτης Γ.  

Συνέλευσης 

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2007 έως 

31.12.2008

Πρόγραμμα σύμφωνα με 

την  από 26.06.2009  

απόφαση της Τακτικής Γ.  

Συνέλευσης 

Αρχικό πρόγραμμα 

σύμφωνα με το 

εγκεκριμμένο από το ΔΣ 

του ΧΑ ΑΕ   &    ΕΚ 

Ενημερωτικό Δελτίο 

Εισαγωγής

Πρόγραμμα σύμφωνα με 

την από 30.12.2002 

απόφαση της Έκτακτης 

Γ.Συνέλευσης

Α.Δ.Τ.  ΑΑ 942423

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2010 έως 

30.06.2010

Υπόλοιπο 

ποσό προς 

διάθεση σε 

'000 Ευρώ 

30.06.2010

 Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΜΑΚΑΣ 

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2009 έως 

31.12.2009

Υπόλοιπο 

ποσό προς 

διάθεση σε 

'000 Ευρώ 

31.12.2009

Πρόγραμμα σύμφωνα με 

την  από 30.06.2005  

απόφαση της Τακτικής Γ.  

Συνέλευσης 

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2006 έως 

31.12.2006

Γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την από 2.8.2001 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών AE, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών που έγινε με βάση την από 27.7.2001

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ και την υπ'αριθ. 1/223/7.8.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού

Ευρώ 5.430.623,54 (Ευρώ 5.910.000 μείον έξοδα 479.376,46 Ευρώ). Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος εγγραφής ήταν από 24.8.2001 έως 29.8.2001. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 1.500.000 νέες

ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν πρός διαπραγμάτευση στις 21.9.2001. Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ της εταιρείας έγινε στις 13.9.2001. Τα αντληθέντα κεφάλαια σε

σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, μετά την μεταβολή που έγινε με τις από 30.12.2002, 30.06.2005 , 29.12.2006 και 26-6-2009 αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας,

διατέθηκαν μέχρι 30-06-2010, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και που συντάχθηκε βάσει της 33 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Συνεδρίαση της 24-11-2005)

Σημειώσεις:   Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό ύψους € 3.714 κατά την 30.06.2010 είναι τοποθετημένο σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και στον Ισολογισμό περιλαμβάνεται στο κονδύλι "Ταμιακά διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα".

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΕΥΑΘ Α.Ε. - Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.»

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό

πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2001. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα

με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε

τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας. Διαδικασίες: 1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης

Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», με αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά την χρονική περίοδο που

αυτά αναφέρονται. 2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με

τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και αυτών που αναφέρονται στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων.

Ευρήματα : α) Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή

Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ΄ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται

για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και

τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και αυτών που αναφέρονται στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε

άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψη μας και άλλα

θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της

προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού

περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 για τις οποίες εκδώσαμε

ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 30 Αυγούστου 2010.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

  

  

  

 Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος Ευάγγελος Ν. Παγώνης 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 ΑΜ ΣΟΕΛ: 14211 

 

  

 

 

            Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

            Λ. Μεσογείων 396,Αγ. Παρασκευή 

            ΑΜ ΣΟΕΛ:  148 



       ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                                       της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2010 

                                                                                                                                              (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων:

Νόµιµοι Ελεγκτές: 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/4-30/6/2010 1/4-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/4-30/6/2010 1/4-30/6/2009

Ελεγκτική Εταιρεία:

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Κύκλος Εργασιών 37.733 40.468 18.558 20.143 37.733 40.468 18.558 20.143

Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές) 16.016 18.754 8.074 8.810 16.219 18.930 8.192 8.925

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

12.066 14.184 6.219 6.624 11.939 14.169 6.184 6.650

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων 12.945 14.887 6.670 7.035 12.884 14.872 6.635 7.061
Μείον Φόροι (6.673) (3.865) (5.108) (1.835) (6.642) (3.861) (5.100) (1.841)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 6.272 11.022 1.562 5.200 6.242 11.011 1.601 5.220
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια στοιχεία 90.435 90.465 90.435 90.463 Κατανέµονται σε :
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 122 143 120 142 Ιδιοκτήτης Μητρικής 6.272 11.022 1.562 5.200 6.242 11.011 1.601 5.220
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 806 365 866 425
Αποθέµατα 2.187 1.867 2.187 1.867 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -               -               -               -               -               -               -               -               
Απαιτήσεις από πελάτες 48.697 40.809 48.512 40.761
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 28.958 24.301 28.908 24.098 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -               -               -               -               -               -               -               -               

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 171.205 157.950 171.028 157.757

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 6.272 11.022 1.562 5.200 6.242 11.011 1.601 5.220

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατανέµονται σε :
Μετοχικό Κεφάλαιο 40.656 40.656 40.656 40.656 Ιδιοκτήτης Μητρικής 6.272 11.022 1.562 5.200 6.242 11.011 1.601 5.220
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 61.409 59.966 61.307 59.894
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 102.065 100.622 101.963 100.550 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -               -               -               -               -               -               -               -               
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 102.065 100.622 101.963 100.550 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,1728 0,3036 0,0430 0,1433 0,1719 0,3033 0,0441 0,1438

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 931 1.240 931 1.240
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

14.913 17.209 7.668 7.038 14.783 17.193 7.631 7.062

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 28.602 26.736 28.602 26.736
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 655 689 655 689
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 38.951 28.663 38.877 28.542
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 69.139 57.328 69.065 57.207

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 171.205 157.950 171.028 157.757

1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  Έναρξης Περιόδου (01/01/2010 
και 01/01/2009 αντίστοιχα)

100.622 91.314 100.550 91.301

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 6.272 11.023 6.242 11.011

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (4.828) (5.082) (4.828) (5.082)

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -               -               -               -               

Εταιρεία Χώρα

Ποσοστό 
συµµετοχής

Μέθοδος 
ενσωµάτωσης

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών -               -               -               -               

ΕΥΑΘ ΑΕ Ελλάδα Μητρική Ολική ενσωµάτωση.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (30/6/2010 και 
30/6/2009 αντίστοιχα)

102.066 97.255 101.963 97.230

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ Ελλάδα 100% Ολική ενσωµάτωση.

2.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

Εταιρεία Χώρα
Ποσοστό 

συµµετοχής

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ Έµµεση Μέθοδος

ΕΥΑΘ ΑΕ Ελλάδα Μητρική 2004-2010 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ Ελλάδα 100,00% 2008-2010 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 12.945 14.888 12.884 14.872

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:

4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας. Αποσβέσεις 3.014 3.520 3.011 3.520

Προβλέψεις 413 477 413 477

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας

-               -               -               -               

Έσοδα συµµετοχών 0 0 (66) 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (167) (496) (167) (496)

Τόκοι και συναφή έξοδα (879) (703) (878) (703)

15.326 17.686 15.196 17.670
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Όµιλος Εταιρεία Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 39 (116) 39 (116)

α) Έσοδα -                    66 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (9.725) (7.848) (9.583) (7.880)

β) Έξοδα -                    294 Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (1) 1 (1) 1

γ) Απαιτήσεις -                    94 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.620 (572) 2.668 (495)

δ) Υποχρεώσεις -                    61 (Μείον):

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 416 407 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (34) (62) (34) (62)

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 9 9 Καταβεβληµένοι φόροι (2.217) (1.816) (2.187) (1.811)

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 3 2
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)

6.010 7.273 6.099 7.308

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

-               -               -               -               

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (2.964) (3.797) (2.961) (3.797)

Τόκοι εισπραχθέντες 889 765 889 765

Μερίσµατα εισπραχθέντα -               -               -               -               

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

(2.075) (3.031) (2.073) (3.032)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:

Εξοφλήσεις δανείων (343) (602) (343) (602)

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 238 55 238 55

Μερίσµατα πληρωθέντα (6) (7) (6) (7)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

(112) (555) (112) (553)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

3.823 3.686 3.914 3.722

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 15.166 12.924 14.943 12.735

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 18.989 16.612 18.859 16.457

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωνσταντίνος Καµάκας Μαρία Σαµαρά
Α.∆.Τ.  AA 942423   Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 71414 Α' τάξης

Α.∆.Τ. Σ 342116

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41913/06/Β/98/32

Ε∆ΡΑ: Εγνατίας 127- 54635 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Ιουνίου 2010, 

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης και τη κατάσταση συνολικού εισοδήµατος 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 αναρτάται η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

www.eyath.gr (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Αυγούστου 2010 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος (Α.Μ. 10741), Ευάγγελος Ν. Παγώνης (Α.Μ. 14211)

BAKER TILLY HELLAS A.E. (Α.Μ.148)

Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες

5.  Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας Περιόδου ήταν:  Όµιλος: 378, Έταιρεία: 378, ενώ για την αντίστοιχη προηγούµενη Περίοδο 
ανερχόταν σε 423 για τον όµιλο και την εταιρεία.

6. Οι επενδύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 2.963 . Για την αντίστοιχη προηγούµενη 
περίοδο ανερχόταν σε € 3.797 για τον 'Οµιλο και την Εταιρεία.

7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου  και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της 
Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως 
ακολούθως :

8. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο, είναι οι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων των 
αντίστοιχων προηγούµενων περιόδων, µε εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2010.

9. Ο Όµιλος δεν κατέχει ίδιες µετοχές

10. ∆εν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατά την τρέχουσα περίοδο

11. Κατά την 30η Ιουνίου 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2004, 2005, 2006, 2007 και 
2008. Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί µέχρι και την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων της Περιόδου 1/1/2010 - 30/6/2010 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και έχουν σχηµατισθεί οι απαραίτητες προβλέψεις (βλέπε σηµ. 11 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης)

1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου παρουσιάζονται ως κάτωθι.  Έως και την 30/6/2010 δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί καµία µεταβολή στις ενοποιούµενες εταιρείες ή/και στο % συµµετοχής και στη µέθοδο ενοποίησης τους.

3.  Οι σχηµατισµένες προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους διαµορφώνονται ανά περίπτωση ως εξής
 ι) Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού 
€2.323. Πέραν της πρόβλεψης δεν υπάρχουν άλλες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου (βλέπε 
σηµ. 11 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης)
 ιι) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ποσού €4.426 (βλέπε σηµ. 11 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης)
 ιιι) ∆εν έχουν σχηµατιστεί λοιπές προβλέψεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2010

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος Παπαδάκης 
Α.∆.Τ.  AZ 187068

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ


