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   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σηµείωση  
1/1-

31/3/2009  1/1-
31/3/2008  

1/1-
31/3/2009  1/1-

31/3/2008 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ          
Πωλήσεις   20.325  18.414  20.325  18.414 
Μείον: Κόστος πωλήσεων   (10.380)  (10.381)  (10.319)  (10.381) 

Μικτό κέρδος   9.945  8.033  10.006  8.033 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως   311  345  311  345 

   10.255  8.377  10.316  8.377 
          
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (1.792)  (2.027)  (1.769)  (2.022) 
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης   (100)  (115)  (100)  (115) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (764)  (1.003)  (888)  (1.003) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα   (40)  (699)  (40)  (699) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα   7.560  4.533  7.519  4.538 
Κόστος χρηµατοδότησης 6  292  352  292  352 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών   7.851  4.886  7.811  4.891 
Έσοδα επενδύσεων   0  0  0  0 

Αποτελέσµατα προ φόρων   7.851  4.886  7.811  4.891 
Φόρος εισοδήµατος 7  (2.030)  (1.352)  (2.020)  (1.353) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων   5.822  3.533  5.791  3.538 
Κατανέµονται σε :          
Ιδιοκτήτης Μητρικής   5.822  3.533  5.791  3.538 
∆ικαιώµατα τρίτων   0  0  0  0 
          
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   0  0  0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  5.822  3.533  5.791  3.538 

Κατανέµονται σε :          

Ιδιοκτήτης Μητρικής   5.822  3.533  5.791  3.538 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας   0  0  0  0 
          
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)          
  Βασικά 8  0,1604  0,0973  0,1595  0,0975 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση  31/3/2009  31/12/2008  31/3/2009  31/12/2008 

Πάγιο ενεργητικό          

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 9  89.103  89.030  89.100  89.027 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 10  144  154  143  153 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 11  0  0  60  60 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12  361  361  361  361 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7  0  0  0  0 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού   89.607  89.545  89.664  89.601 
          
Κυκλοφορούν ενεργητικό          
Αποθέµατα 13  1.620  1.512  1.620  1.512 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14  49.293  44.295  49.153  44.215 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 15  15.348  12.924  15.195  12.735 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   66.261  58.731  65.968  58.462 
          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   155.869  148.275  155.633  148.063 

          
ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Μετοχικό κεφάλαιο 16  40.656  40.656  40.656  40.656 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 16  2.830  2.830  2.830  2.830 
Αποθεµατικά κεφάλαια 17  25.230  25.230  25.230  25.230 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο   28.420  22.598  28.377  22.585 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου   97.136  91.315  97.093  91.301 

∆ικαιώµατα τρίτων   0  0  0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   97.136  91.315  97.093  91.301 

          
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις          
∆άνεια 18  1.929  1.929  1.929  1.929 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 19  5.530  5.476  5.530  5.476 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 7  262  125  261  125 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 20  4.315  4.265  4.315  4.265 
Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων 21  5.236  5.447  5.236  5.447 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 22  11.115  10.652  11.115  10.652 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   28.387  27.895  28.387  27.895 
          
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις          
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23  18.284  19.495  18.123  19.326 
∆άνεια 18  1.181  1.181  1.181  1.181 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 7  10.881  8.390  10.849  8.360 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   30.345  29.066  30.153  28.867 
          

Σύνολο υποχρεώσεων   58.733  56.961  58.540  56.762 

          

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   155.869  148.275  155.633  148.063 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ      

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

∆ικαιώµατα 
τρίτων 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 4.560 19.914 12.582 0 80.542 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 1/1-31/3/2008 0 0 0 0 3.533 0 3.533 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0  0 

Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2008 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 4.560 19.914 16.115 0 84.075 

        
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 5.316 19.914 22.598 0 91.315 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 1/1-31/3/2009 

0 0 0 0 5.822 0 5.822 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0  0 

Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2009 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 5.316 19.914 28.420 0 97.136 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ     

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 4.560 19.914 12.582 80.542 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 1/1-31/3/2008 

0 0 0 0 3.538 3.538 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2008 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 4.560 19.914 16.120 84.080 

       
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 5.315 19.914 22.585 91.301 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 1/1-31/3/2009 

0 0 0 0 5.791 5.791 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2009 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 5.315 19.914 28.377 97.093 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος 1/1-31/3/2009  1/1-31/3/2008  1/1-31/3/2009  1/1-31/3/2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες:        

Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 7.851  4.886  7.811  4.891 

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:        

Αποσβέσεις 2.859  1.436  2.859  1.436 

Προβλέψεις 100  128  100  128 

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

0  1  0  1 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (247)  (33)  (247)  (33) 

Τόκοι και συναφή έξοδα (292)  (352)  (292)  (352) 

 10.272  6.065  10.232  6.071 

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

       

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (108)  131  (108)  131 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (4.965)  (3.869)  (4.938)  (3.874) 

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων 0  0  0  0 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (652)  256  (630)  256 

(Μείον):        

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (27)  (54)  (27)  (54) 

Καταβεβληµένοι φόροι (817)  (768)  (790)  (768) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.702  1.761  3.738  1.761 

        
Επενδυτικές δραστηριότητες:        

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 

0  0  0  (60) 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (1.626)  (1.507)  (1.626)  (1.507) 

Τόκοι εισπραχθέντες 319  407  319  407 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0  0  0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.307)  (1.100)  (1.307)  (1.160) 

        

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:        

Εξοφλήσεις δανείων 0  0  0  0 

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 36  220  36  220 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (7)  (32)  (7)  (32) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 29  188  29  188 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 2.424  849  2.460  789 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 12.924  13.152  12.735  13.152 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 15.348  14.001  15.195  13.941 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 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.  

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο:  Σκόδρας Γεώργιος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

     Σµύρης Παύλος, Α’ Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος  

     Οικονόµου Αθανάσιος, Β’ Αντιπρόεδρος µη εκτελεστικό µέλος 

     Σπηλιόπουλος Αναστάσιος, µη εκτελεστικό µέλος 

     Σαµαντζίδης Μηνάς, µη εκτελεστικό µέλος  

     Σαρδέλη-Τσεριώνη Αγγελική, µη εκτελεστικό µέλος   

                Εµίνογλου Χριστόδουλος, µη εκτελεστικό µέλος   

                   Θεοτόκης Κλεόβουλος, µη εκτελεστικό µέλος 

     Τζιµόπουλος Χρήστος, µη εκτελεστικό µέλος 

     Αρζόγλου Νικόλαος, µη εκτελεστικό µέλος  

               Βασιλειάδης ∆ηµήτριος, µη εκτελεστικό µέλος 

        

 

Έδρα εταιρείας:  Εγνατία 127 

    54635, Θεσσαλονίκη    

    Ελλάδα  

 

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:   41913/ 06/ Β/ 98/ 32  

 

Ελεγκτική Εταιρεία:  BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. 

    Πατησίων 81 και Χέυδεν 8-10.  

    10434, Αθήνα 

    Ελλάδα  

 

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
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2. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

2.1 Γενικά 

 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2009 έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν 

εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις ∆ιερµηνείες που 

εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η Μαρτίου 2009. 

Επίσης, οι εν λόγω ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του 

∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση» και δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν 

εφαρµοσθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. 

 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 

συνδυασµό µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 

31 ∆εκεµβρίου 2008, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2009 έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής 

του ιστορικού κόστους (µε εξαίρεση ορισµένες κατηγορίες ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων τα οποία αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, 

1/1/2004, στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν έκτοτε ως τεκµαρτό, ιστορικό, κόστος). Επιπλέον, οι εν λόγω ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας 

του Οµίλου και της Εταιρείας.  

 

2.2 Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Ο όµιλος και η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό 

Νόµο (Κ.Ν. 2190/1920) και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 

2005, ο Όµιλος υποχρεούται βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, να συντάσσει τις 

καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ενδιάµεσες οικονοµικές 

καταστάσεις είναι βασισµένες σε αυτές που καταρτίζει ο Όµιλος σύµφωνα µε την ισχύουσα 

φορολογική νοµοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές 

εγγραφές προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆.Π.Χ.Α.  
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2.3 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2009 εγκρίθηκαν προς 

δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 28η Μαίου 2009. 

 

3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2009 έχουν καταρτισθεί βάσει 

των ιδίων λογιστικών αρχών, µεθόδων και παραδοχών οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη  

∆ιοίκηση για την κατάρτιση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 

την 31η ∆εκεµβρίου 2008. Στην ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 

31.12.2008 παρατίθεται πλήρης ανάλυση των ακολουθούµενων λογιστικών αρχών. 

 

3.1 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων  

 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα 

οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας περιόδου η µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από 

την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2009  

 

∆.Λ.Π. 1, Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – τροποποίηση  

Το αναθεωρηµένο πρότυπο θα απαγορεύσει την παρουσίαση κονδυλίων εσόδων και εξόδων 

(που αποτελούν µεταβολές στα ιδία κεφάλαια και που αναφέρονται σε συναλλαγές µε 

τρίτους, µη-µετόχους της εταιρείας) στον πίνακα µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, απαιτώντας οι 

µεταβολές στα ιδία κεφάλαια που προέρχονται από συναλλαγές µε τρίτους να 

παρουσιάζονται χωριστά από τις µεταβολές στα ιδία κεφάλαια που προέρχονται από 

συναλλαγές µε µετόχους της εταιρείας. Όλες οι µεταβολές στα ιδία κεφάλαια που 

αναφέρονται σε συναλλαγές µε τρίτους, µη-µετόχους της εταιρείας θα ζητηθεί να 

απεικονίζονται σε µία οικονοµική κατάσταση απόδοσης, αλλά οι οντότητες µπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρουσιάσουν µια κατάσταση απόδοσης [κατάσταση ενοποιηµένων 

εισοδηµάτων (comprehensive income)] ή δύο καταστάσεις (την κατάσταση αποτελεσµάτων 

και την κατάσταση ενοποιηµένων εισοδηµάτων). Στην περίπτωση που οι οντότητες 
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αναµορφώνουν ή επαναταξινοµούν συγκριτικές πληροφορίες, θα οφείλουν να παρουσιάσουν 

έναν αναµορφωµένο ισολογισµό από την αρχή της συγκριτικής περιόδου επιπρόσθετα µε 

την τρέχουσα υποχρέωση να εµφανίσουν ισολογισµούς στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 

και της συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος έχει επιλέξει να παρουσιάσει τα συγκεντρωτικά 

συνολικά έσοδα µετά από φόρους στα στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων. Οι 

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 1 

 

∆.Λ.Π. 16, Ενσώµατες ακινητοποιήσεις – τροποποίηση (και επακόλουθη 

τροποποίηση του ∆.Λ.Π 7, Καταστάσεις ταµειακών ροών). 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008. Οντότητες των οποίων οι συνήθεις δραστηριότητες 

περιλαµβάνουν ενοικίαση και ακολούθως πώληση περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζουν 

την είσπραξη από την πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ως έσοδο και θα 

πρέπει να µεταφέρουν την υπολειµµατική αξία τους στα αποθέµατα όταν αυτά καταστούν 

διακρατούµενα προς πώληση. Σύµφωνα µε µια συνεπαγόµενη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 7 οι 

ταµειακές ροές που προέρχονται από αγορά, ενοικίαση και πώληση αυτών των 

περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται ως ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου 

καθώς καµµία από τις θυγατρικές εταιρείες αυτού δεν έχουν ως συνήθεις δραστηριότητες την 

ενοικίαση και πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

 

∆.Λ.Π. 19, Παροχές σε Εργαζοµένους – τροποποίηση. 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008. ∆ιευκρινίζεται πως µια τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα 

παροχών που οδηγεί σε αλλαγή της επίδρασης µελλοντικών µισθολογικών αυξήσεων στις 

υποσχέσεις παροχών συνιστά περικοπή, ενώ µια τροποποίηση η οποία αλλάζει παροχές 

που αντιστοιχούν σε παρελθούσα υπηρεσία οδηγεί σε ένα αρνητικό κόστος από 

παρελθούσα υπηρεσία αν έχει ως αποτέλεσµα µείωση της παρούσας αξίας της 

καθορισµένης υποχρέωσης παροχής. Ο ορισµός της απόδοσης των επενδεδυµένων 

στοιχείων των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων έχει τροποποιηθεί ώστε να ορίζει πως τα 

διοικητικά έξοδα των προγραµµάτων αφαιρούνται κατά τον υπολογισµό της απόδοσης των 

επενδεδυµένων στοιχείων αυτών µόνο κατά το µέρος όπου αυτά τα έξοδα εξαιρούνται από 

την µέτρηση της καθορισµένης υποχρέωσης παροχής. Η διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων 

και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζοµένους θα βασίζεται στο αν οι παροχές θα 
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εξοφλούνται µέσα σε ή ύστερα από 12 µήνες από την παροχή της υπηρεσίας του 

εργαζοµένου. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 37, Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και 

Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, απαιτείται η γνωστοποίηση και όχι η αναγνώριση ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων. Το ∆.Λ.Π. 19 έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι συνεπές. Ο Όµιλος έχει 

εφαρµόσει το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 19 από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

∆.Λ.Π. 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Yποστήριξης – τροποποίηση 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το όφελος από ένα κρατικό δάνειο 

µε επιτόκιο χαµηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς µετράται ως η διαφορά της 

υπολειµµατικής αξίας σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Αναγνώριση 

και επιµέτρηση, και το έσοδο που εισπράττεται µε το όφελος σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου. 

 

∆.Λ.Π. 23 - Κόστος δανεισµού – τροποποίηση  

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 

2009. Η τροποποίηση απαιτεί µια οντότητα να κεφαλαιοποιήσει τα κόστη δανεισµού που 

οφείλονται άµεσα σε εξαγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός καθορισµένου περιουσιακού 

στοιχείου (ενός στοιχείου που χρειάζεται µια σηµαντική χρονική περίοδο για να ετοιµαστεί 

προς χρήση ή πώληση) ως µέρος του κόστους αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου. 

 

∆.Λ.Π. 27, Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις – τροποποίηση  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008. Όπου µια επένδυση σε µια θυγατρική εταιρεία η οποία 

λαµβάνεται υπόψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 39, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: 

Αναγνώριση και επιµέτρηση, καταχωρείται ως διαθέσιµη προς πώληση σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ∆.Π.Χ.Α. 5, Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 

πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες, οι διατάξεις του ∆.Λ.Π. 39 θα εξακολουθούν να 

εφαρµόζονται. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς η 

πολιτική του Οµίλου για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες είναι να λαµβάνονται υπόψη 

στην αξία κτήσεως στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις έκαστης οντότητας. 

 

∆.Λ.Π. 28, Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες – τροποποίηση (και επακόλουθες 

τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Παρουσίαση, και ∆.Π.Χ.Α. 
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7, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις). 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης των ετήσιων βελτιώσεων της επιτροπής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που 

εκδόθηκε το Μάιο 2008. Μία επένδυση σε συγγενή εταιρεία αντιµετωπίζεται, για λόγους 

ελέγχου αποµείωσης, ως µοναδικό περιουσιακό στοιχείο. Οποιαδήποτε ζηµιά αποµείωσης 

δεν κατανέµεται στα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης, για παράδειγµα, 

στην υπεραξία. Οι αναστροφές αποµείωσης καταχωρούνται ως προσαρµογή στο υπόλοιπο 

της επένδυσης κατά το ποσό που το ανακτήσιµο ποσό της συγγενούς εταιρείας αυξάνεται Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου.  

 

∆.Λ.Π. 29, Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες- 

τροποποίηση. 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008. Η τροποποίηση έλαβε χώρα για να καταδεικνύει το 

γεγονός πως ένα ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µετρώνται σε 

εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες 

του Οµίλου, καθώς δεν υπάρχει δραστηριοποίηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες. 

 

∆.Λ.Π. 31, Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες – 

τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά 

εργαλεία: Παρουσίαση και ∆.Π.Χ.Α. 7 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις).  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008. Όπου µια επένδυση σε µια κοινοπραξία λαµβάνεται υπόψη 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 39, είναι απαραίτητο να γίνουν µόνο συγκεκριµένες (και 

όχι όλες) γνωστοποιήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 31 επιπροσθέτως των 

γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις των ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά 

εργαλεία: Παρουσίαση και ∆.Π.Χ.Α. 7 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου, καθώς δεν υπάρχουν 

δικαιώµατα σε κοινοπραξίες. 

 

∆.Λ.Π. 32, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία : Παρουσίαση – αναθεώρηση και ∆.Λ.Π. 1, 

Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία µε 

δικαίωµα πρόωρης πώλησης στον εκδότη και υποχρεώσεις που πηγάζουν σε 

ρευστοποιήσεις – τροποποίηση  



 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 
από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Μαρτίου 2009 
 
 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 13

Τα τροποποιηµένα πρότυπα απαιτούν οι οντότητες να κατηγοριοποιούν χρηµατοοικονοµικά 

εργαλεία µε δικαίωµα πρόωρης πώλησης στον εκδότη και εργαλεία, ή συστατικά στοιχεία 

εργαλείων που επιβάλουν στην οντότητα µια υποχρέωση να παραδώσουν σε ένα άλλο 

συµβαλλόµενο ένα κατ’ αναλογία ποσοστό του καθαρού ενεργητικού της οντότητας, κατά την 

ρευστοποίηση ως ίδια κεφάλαια, µε την προϋπόθεση ότι τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία έχουν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τηρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Τα τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 

32 και ∆.Λ.Π. 1 δεν έχουν κάποια επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆.Λ.Π. 36, Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού – τροποποίηση.  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008. Όπου η εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης υπολογίζεται 

βάσει προεξοφληµένων ταµειακών ροών, θα πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ανάλογες 

µε εκείνες του υπολογισµού της αξίας χρήσης. Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει το τροποποιηµένο 

∆.Λ.Π. 36 και θα κάνει όλες τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά µε ελέγχους 

αποµείωσης, όπου εφαρµόζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2009.  

 

∆.Λ.Π. 38, Άυλα περιουσιακά στοιχεία - τροποποίηση. 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008. Μια προκαταβολή θα αναγνωρίζεται κατά την περίπτωση 

πληρωµής που έχει συµβεί πριν την απόκτηση δικαιώµατος πρόσβασης σε προϊόντα ή την 

λήψη υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει πως µια πληρωµή για ένα προϊόν θα αναγνωριστεί όταν ο 

Όµιλος θα έχει πρόσβαση στο συγκεκριµένο προϊόν και όχι όταν αυτό θα διανεµηθεί σε 

πελάτες, σύµφωνα µε την τρέχουσα λογιστική αρχή του Οµίλου. Ο Όµιλος εφαρµόζει το 

τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 38 από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

∆.Λ.Π. 39, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Αναγνώριση και επιµέτρηση – τροποποίηση. 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008. Η τροποποίηση διευκρινίζει πως είναι δυνατόν να 

υπάρχουν µετακινήσεις µέσα και έξω από την κατηγορία εύλογη αξία µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινάει ή παύει να θεωρείται ως αντισταθµιστικό 

εργαλείο ταµειακών ροών ή καθαρής επένδυσης. Ο ορισµός των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων (ενεργητικού ή παθητικού) σε εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 

καθώς σχετίζεται µε κονδύλια που κρατούνται για διαπραγµάτευση έχει επίσης τροποποιηθεί. 
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Η εν λόγω τροποποίηση διευκρινίζει πως µια χρηµατοοικονοµική απαίτηση ή υποχρέωση 

που αποτελεί τµήµα χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών εργαλείων υπό κοινή διαχείριση µε 

αποδεδειγµένη επίτευξη βραχυπρόθεσµου κέρδους βάσει ενός πραγµατικού πρόσφατου 

σχεδίου, περιλαµβάνεται σε ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. Οι 

τρέχουσες διαχειριστικές οδηγίες καθορισµού και καταγραφής των αντισταθµίσεων ορίζουν 

πως ένα αντισταθµιστικό εργαλείο πρέπει να εµπλέκει µια διαφορετική οντότητα από την 

οντότητα που παρέχει την πληροφόρηση και αναφέρει τον τοµέα ως παράδειγµα οντότητας 

που παρέχει πληροφόρηση. Αυτό σηµαίνει πως σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες για να 

εφαρµοστεί η αντισταθµιστική λογιστική σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για την εφαρµογή 

αυτής πρέπει να ικανοποιούνται από τον σχετικό τοµέα. Η τροποποίηση αφαιρεί το 

υπόδειγµα του τοµέα ώστε οι διαχειριστικές οδηγίες  να είναι συνεπείς µε το ∆.Π.Χ.Α. 8, 

Λειτουργικοί τοµείς, το οποίο απαιτεί οι γνωστοποιήσεις των τοµέων να βασίζονται σε 

πληροφορίες που αναφέρονται στον προϊστάµενο λήπτη αποφάσεων. Τρεχόντως, για 

σκοπούς πληροφόρησης σε επίπεδο τοµέα, κάθε θυγατρική εταιρεία ορίζει contracts with 

group treasury ως εύλογη αξία ή αντισταθµιστικό εργαλείο ταµειακών ροών έτσι ώστε οι 

αντισταθµίσεις να αναφέρονται στον τοµέα µε τον οποίο σχετίζονται τα αντισταθµιζόµενα 

κονδύλια. Αυτό είναι συνεπές µε τις πληροφορίες οι οποίες  εξετάστηκαν από τον 

προϊστάµενο λήπτη αποφάσεων. Μετά την έναρξη της ισχύος της τροποποίησης, η 

αντιστάθµιση θα εξακολουθεί να παρουσιάζεται στον τοµέα µε τον οποίο σχετίζονται τα 

αντισταθµισµένα κονδύλια (και πληροφορίες που αναφέρονται στον προϊστάµενο λήπτη 

αποφάσεων), όµως ο Όµιλος δεν θα καταγράψει και εξετάσει επισήµως την εν λόγω σχέση. 

Όταν επαναµετράται η υπολειµµατική αξία ενός εργαλείου µε την µορφή χρέους κατά την 

παύση της αντισταθµιστικής λογιστικής εύλογης αξίας, διευκρινίζεται από την τροποποίηση 

πως χρησιµοποιείται το αναθεωρηµένο αποτελεσµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο κατά την 

ηµεροµηνία λήξης της αντισταθµιστικής λογιστικής εύλογης αξίας). Ο Όµιλος εφαρµόζει το 

τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 από την 1η Ιανουαρίου 2009 χωρίς όµως να έχει επίδραση στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως του Οµίλου. 

 

∆.Λ.Π. 40, Επενδύσεις σε ακίνητα - τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση του 

∆.Λ.Π. 16)  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008. Ακίνητα υπό κατασκευή ή ανάπτυξη για µελλοντική χρήση 

ως επενδυτικά ακίνητα βρίσκονται εντός πλαισίου ανάλυσης του ∆.Λ.Π. 40. Όπου 

εφαρµόζεται το µοντέλο της εύλογης αξίας, ακίνητα όπως τα προαναφερθέντα αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία αυτών. Εντούτοις, όταν η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό 
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κατασκευή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αξιόπιστα, το ακίνητο αποτιµάται στην αξία 

κτήσεως έως την συντοµότερη ηµεροµηνία µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της 

κατασκευής και της ηµεροµηνίας όταν η εύλογη αξία καταστεί αξιόπιστα µετρήσιµη. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου, καθώς δεν υπάρχουν 

επενδύσεις σε ακίνητα υπό κατασκευή. 

 

∆.Λ.Π. 41, Γεωργία - τροποποίηση  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση είναι µέρος της 

µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008. Απαιτείται η χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου 

βασισµένο σε τρέχουσες τιµές αγοράς όπου οι υπολογισµοί εύλογης αξίας βασίζονται σε 

προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την άρση της απαγόρευσης λαµβάνοντας υπόψην τον 

βιολογικό µετασχηµατισµό κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου, καθώς δεν έχουν αναληφθεί οποιεσδήποτε 

αγροτικές δραστηριότητες. 

 

∆.Π.Χ.Α. 1, Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. – (τροποποίηση) και ∆.Λ.Π. 27 

Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 

Το τροποποιηµένο πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το τροποποιηµένο 

πρότυπο επιτρέπει σε όσους εφαρµόζουν ∆.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά να χρησιµοποιήσουν 

ένα εκτιµηµένο κόστος, είτε εύλογης αξίας είτε την υπολειµµατική αξία από προγενέστερο 

λογιστικό χειρισµό για να µετρήσουν το αρχικό κόστος των επενδύσεων σε θυγατρικές, 

οντότητες από κοινού ελεγχόµενες και συγγενείς εταιρείες στις ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις. Η τροποποίηση επίσης αποσύρει τον ορισµό της µεθόδου του κόστους από το 

∆.Λ.Π. 27 και τον αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως έσοδα 

στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Η τροποποίηση δεν έχει κάποια 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

∆.Π.Χ.Α. 2, Πληρωµές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους – τροποποίηση 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2009. Το τροποποιηµένο πρότυπο ασχολείται µε τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης 

(vesting conditions), καθώς και τις ακυρώσεις των συµφωνιών, (vesting cancelations) στις 

οποίες αναφέρονται οι προϋποθέσεις αυτές. ∆ιευκρινίζει ότι οι προαναφερθείσες 

προϋποθέσεις αφορούν µόνο όρους παροχής υπηρεσιών και απόδοσης. Άλλα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µίας πληρωµής βασιζόµενη σε συµµετοχικούς τίτλους, δεν 

αποτελούν προϋποθέσεις κατοχύρωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά για συναλλαγές µε 
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εργαζοµένους και άλλους που παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες, θα χρειαστεί να 

συµπεριληφθούν στην δίκαιη αξία τους κατά την ηµεροµηνία  χορήγησης της πληρωµής. ∆εν 

θα επηρεάσουν τον αριθµό των χορηγήσεων που αναµένεται να εκχωρηθούν ή την 

µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας χορήγησης της πληρωµής αποτίµηση. Όλες οι ακυρώσεις, 

είτε από την οντότητα είτε από άλλους αντισυµβαλλόµενους, θα πρέπει να λαµβάνουν την 

ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 από την 

1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν υπάρχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

∆.Π.Χ.Α. 3, Επιχειρηµατικές συνενώσεις  – αναθεώρηση  
Το αναθεωρηµένο πρότυπο ισχύει από την 1η Ιουλίου 2009 και συνεχίζει να εφαρµόζει την 

µέθοδο της αγοράς στις επιχειρηµατικές συνενώσεις, µε µερικές σηµαντικές αλλαγές. Για 

παράδειγµα όλες οι πληρωµές για την εξαγορά µιας επιχείρησης πρέπει να καταχωρηθούν 

στην εύλογη τους αξία την ηµεροµηνία της εξαγοράς, µε τις ενδεχόµενες πληρωµές 

ταξινοµηµένες σαν χρέος επανεκτιµηµένες µεταγενέστερα µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων. Υπάρχει µια επιλογή  στην βάση κάθε ξεχωριστής εξαγοράς να επιµετρηθεί 

η µειοψηφική συµµετοχή στην εξαγορασθείσα οντότητα, είτε σε εύλογη αξία είτε κατά το 

ποσοστό της εν λόγω µειοψηφικής συµµετοχής στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της 

αποκτηθείσας εταιρείας , που αναλογεί στο ενδιαφέρον του για µη- έλεγχο της εταιρείας. Όλα 

τα σχετικά µε την εξαγορά κόστη θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν στα έξοδα. Ο Όµιλος θα 

εφαρµόσει το τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 από την 1η Ιουλίου 2009. ∆εν αναµένεται 

ουσιαστική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την υιοθέτηση του 

παρόντος προτύπου. 

 

∆.Π.Χ.Α. 5, Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 

και διακοπείσες δραστηριότητες – τροποποίηση (και επακόλουθες τροποποιήσεις 

στο ∆.Π.Χ.Α. 1, Πρώτη εφαρµογή) 

Το τροποποιηµένο πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2009. Η τροποποίηση είναι 

µέρος της µελέτης των ετήσιων βελτιώσεων της επιτροπής των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων που εκδόθηκε το Μάιο 2008. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα προς πώληση 

εάν ένα σχέδιο πώλησης µερικής διάθεσης οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου. Για την 

θυγατρική αυτή οφείλεται να γίνει σχετική γνωστοποίηση εάν ο ορισµός µιας διακοπείσας 

δραστηριότητας ικανοποιείται. Μια επακόλουθη τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Α. 1 αναφέρει ότι 

αυτές οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης στα 

∆.Π.Χ.Α.. 
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∆ΠΧΑ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14, 

“Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα”, ευθυγραµµίζοντας την πληροφόρηση κατά τοµέα µε 

τις απαιτήσεις του προτύπου των ΗΠΑ SFAS 131, “Γνωστοποιήσεις για τοµείς µιας 

επιχείρησης και σχετικές πληροφορίες”. Το νέο πρότυπο απαιτεί µια προσέγγιση από την 

διοίκηση, υπό την οποία, πληροφορίες κατά τοµείς παρουσιάζονται στην ίδια βάση µε αυτή 

που χρησιµοποιήθηκε για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, οι τοµείς 

παρουσιάζονται µε τρόπο που είναι πιο συµβατός µε την εσωτερική πληροφόρηση που 

παρέχεται στον προϊστάµενο λήπτη αποφάσεων. Ο Όµιλος εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ από την 1η 

Ιανουαρίου 2009. 

 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από την 1η Ιανουαρίου 2009  

∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακινήτων  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και  διευκρινίζει εάν το ∆.Λ.Π. 18, 

Έσοδα, ή το ∆.Λ.Π. 11, Συµβάσεις κατασκευής, θα πρέπει να εφαρµοσθούν σε 

συγκεκριµένες συναλλαγές, έχοντας ως πιθανό αποτέλεσµα την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 18 σε 

ένα ευρύτερο φάσµα συναλλαγών. Η ∆ιερµηνεία 15 δεν έχει σχέση µε τις δραστηριότητες του 

Οµίλου. 

 

∆ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρµογή σε µία 

οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από 

καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική 

αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 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 

αντισταθµισµένο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς ο Όµιλος δεν 

χρησιµοποιεί το λογιστικό χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε 

εκµετάλλευση στο εξωτερικό. 

 

∆ΕΕΧΠ 17, ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2009 και παρέχει οδηγίες σχετικά µε την 

επιµέτρηση της διανοµής µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων όταν η υποχρέωση έχει 

υποβληθεί και η διανοµή έχει λάβει χώρα. Αυτή, περιλαµβάνει διανοµή τόσο συγκεκριµένων 

περιουσιακών στοιχείων όσο και πιο περίπλοκες συναλλαγές, όπως διασπάσεις εταιρειών. 

Οι εν λόγω οδηγίες δεν έχουν εφαρµογή όταν το περιουσιακό στοιχείο που µεταβιβάζεται 
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ελέγχεται από την ίδια οντότητα πριν και µετά την συναλλαγή, άρα δεν έχει σχέση µε 

διανοµές µεταξύ θυγατρικής και µητρικής εταιρείας, ούτε µε µεταβιβάσεις µεταξύ θυγατρικών 

οι οποίες θεωρούνται κατ’ εκτίµηση διανοµές. Επίσης δεν έχουν εφαρµογή εάν µια µητρική 

εταιρεία διανέµει µέρος της επένδυσης της σε µια θυγατρική, δηµιουργώντας µια µειοψηφική 

συµµετοχή αλλά διατηρώντας τον έλεγχο. Σε αυτήν την περίπτωση η διανοµή λαµβάνεται 

υπόψην σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008). 

Περαιτέρω, η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει πως έχει εφαρµογή µόνο σε διανοµές όπου όλοι οι 

µέτοχοι λαµβάνουν ίση µεταχείριση. Εάν µια οντότητα διανέµει περιουσιακά στοιχεία στους 

µετόχους της οι οποίοι αποτελούν συγχρόνως µια µητρική εταιρεία και µη ελέγχουσα, 

ολόκληρη η διανοµή βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρµογής της ∆ιερµηνείας καθώς µέρος 

των περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάζονται ελέγχονται από την ίδια οντότητα πριν και 

µετά την µεταβίβαση. 

 

Υπάρχει ένας αριθµός µικρότερων τροποποιήσεων στο ∆.Π.Χ.Α. 7 Χρηµατοοικονοµικά 

εργαλεία: Γνωστοποιήσεις, ∆.Λ.Π. 8 Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών 

εκτιµήσεων και λάθη, ∆.Λ.Π. 10, Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού, ∆.Λ.Π. 18 

Έσοδα, ∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Yποστήριξης, ∆.Λ.Π. 29, Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές 

οικονοµίες, ∆.Λ.Π. 34 και ∆.Λ.Π. 38, Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, οι οποίες 

είναι µέρος της µελέτης ετησίων βελτιώσεων του Συµβούλιου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

η οποία δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2008 (οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί ανωτέρω). Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις εκτιµάται πως δεν θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 

Οµίλου ως εκ τούτου δεν έχουν αναλυθεί λεπτοµερώς. 

 

 

4. ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (∆.Λ.Π. 8) 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2008 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των 

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2001 έως 2003 από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές µε 

αποτέλεσµα να καταλογιστούν διαφορές φόρων και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 

1.052. Με αφορµή τον εν λόγω διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο η ∆ιοίκηση του Οµίλου και 

της Εταιρείας έλαβε επικαιροποιηµένη εικόνα σχετικά µε την επάρκεια και πληρότητα των 

τηρούµενων βιβλίων και στοιχείων αυτής, η οποία αποτέλεσε και τη βασική αιτία για την 

αλλαγή στην υιοθετηµένη λογιστική πολιτική φόρων. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έως 

και τη λήξη της χρήσεως που έληξε την 31.12.2008 υιοθετηµένη λογιστική πολιτική φόρων, η 
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Εταιρεία αναγνώριζε τις φορολογικές της υποχρεώσεις που προέκυπταν από τον φορολογικό 

έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές ύστερα 

από την περαίωση του ελέγχου και οριστικοποίηση των σχετικών ποσών φόρων. Η ∆ιοίκηση 

αποφάσισε όπως αλλάξει την παραπάνω υιοθετηµένη λογιστική πολιτική φόρων για 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σε αυτή της διενέργειας κατ’ έτος επαρκών προβλέψεων που 

να καλύπτουν όλες τις πιθανολογούµενες διαφορές φόρων που ενδέχεται να προκύψουν σε 

ένα µελλοντικό φορολογικό έλεγχο για πρώτη φορά κατά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων της 31.12.2008. Η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι µε την εν λόγω αλλαγή, παρά το 

γεγονός ότι ο υπολογισµός πρόβλεψης για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων δεν είναι ευχερής 

λόγω της υπάρξεως ασαφειών σε αρκετές φορολογικές διατάξεις οι οποίες δηµιουργούν 

δυσκολίες στον καθορισµό της σχετικής προβλέψεως, θα ενισχυθεί η πληρότητα των 

καταρτιζόµενων οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η ∆ιοίκηση, βάσει των 

ευρηµάτων του πρόσφατου διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου, προχώρησε στον 

προσδιορισµό της συνολικής σχετικής πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης και την 

λογιστικοποίηση αυτής στις αντίστοιχες χρήσεις που έπρεπε να βαρύνει.  

 

Για την αναµόρφωση των επηρεαζόµενων κονδυλίων των ήδη δηµοσιευθέντων οικονοµικών 

καταστάσεων των προηγούµενων χρήσεων/περιόδων, η Εταιρεία εφάρµοσε αναδροµικά τις 

διατάξεις του ∆.Λ.Π. 8 "Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και 

Λάθη". Από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής για φόρους ανέλεγκτων φορολογικά 

χρήσεων, ο Ισολογισµός, τα Ίδια Κεφάλαια και τα Αποτελέσµατα των προηγούµενων 

χρήσεων που έληξαν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, 31η ∆εκεµβρίου 2005, 31η ∆εκεµβρίου 

2006 και 31η ∆εκεµβρίου 2007 αναµορφώθηκαν και απεικονίστηκαν στην ετήσια οικονοµική 

έκθεση της χρήσης που έληξε κατά την 31.12.2008. Στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές 

Καταστάσεις της περιόδου που λήγει την 31.12.2009 παρουσιάζονται ο αναµορφωµένως 

Ισολογισµός της συγκριτικής περιόδου που λήγει την 31.3.2008 καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια 

και τα Αποτελέσµατα της συγκριτικής περιόδου 1.1.2008 – 31.3.2008 ως ακολούθως: 

 

4.1 Αναµόρφωση κονδυλίων Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου 31.3.2008 

Τα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα οποία αναµορφώθηκαν από την αλλαγή της 

λογιστικής πολιτικής, του Οµίλου και της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε κατά την 31η 

Μαρτίου 2008, έχουν ως ακολούθως: 

 

4.1.1 Περίοδος 1.1.2008 - 31.3.2008 – Ισολογισµός: Τα κονδύλια του Ισολογισµού για την 

περίοδο που έληξε κατά την 31η Μαρτίου 2008, αναµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
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ΟΜΙΛΟΣ  

Υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2008 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν δηµοσιευθεί 

 

Αναµόρφωση από 
πρόβλεψη 
ανέλεγκτων 

φορολογικά χρήσεων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2008 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Πάγιο ενεργητικό       
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  86.005  0  86.005 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις  159  0  159 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες  0  0  0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  361  0  361 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  1  0  1 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού  86.525  0  86.525 
       
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέµατα  1.056  0  1.056 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  35.782  0  35.782 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα  14.001  0  14.001 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  50.839  0  50.839 
       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  137.364  0  137.364 

       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο  40.656  0  40.656 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  2.830  0  2.830 
Αποθεµατικά κεφάλαια  24.474  0  24.474 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο  18.065  (1.950)  16.115 
Ίδιες µετοχές  0  0  0 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου  86.025  (1.950)  84.075 
∆ικαιώµατα τρίτων  0  0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  86.025  (1.950)  84.075 

       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       
∆άνεια  3.110  0  3.110 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους  6.516  0  6.516 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  94  0  94 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα  2.515  1.950  4.465 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων  5.140  0  5.140 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  9.604  0  9.604 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  26.979  1.950  28.929 
       
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  16.316  0  16.316 
∆άνεια  1.608  0  1.608 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις  6.436  0  6.436 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  24.360  0  24.360 
       

Σύνολο υποχρεώσεων  51.339  1.950  53.289 

       

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  137.364  0  137.364 
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ΕΤΑΙΡΙΑ  

Υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2008 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν δηµοσιευθεί 

 

Αναµόρφωση από 
πρόβλεψη 
ανέλεγκτων 

φορολογικά χρήσεων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2008 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Πάγιο ενεργητικό       
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  86.005  0  86.005 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις  159  0  159 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες  60  0  60 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  361  0  361 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  0  0  0 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού  86.585  0  86.585 
       
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέµατα  1.056  0  1.056 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  35.787  0  35.787 
Επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης  0     
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα  13.941  0  13.941 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  50.784  0  50.784 
       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  137.369  0  137.369 

       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο  40.656  0  40.656 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  2.830  0  2.830 
Αποθεµατικά κεφάλαια  24.474  0  24.474 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο  18.070  (1.950)  16.120 
Ίδιες µετοχές  0  0  0 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου  86.030  (1.950)  84.080 
∆ικαιώµατα τρίτων  0  0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  86.030  (1.950)  84.080 

       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       
∆άνεια  3.110  0  3.110 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους  6.516  0  6.516 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  94  0  94 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα  2.515  1.950  4.465 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων  5.140  0  5.140 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  9.604  0  9.604 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  26.979  1.950  28.929 
       
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  16.316  0  16.316 
∆άνεια  1.608  0  1.608 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις  6.436  0  6.436 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  24.360  0  24.360 
       

Σύνολο υποχρεώσεων  51.339  1.950  53.289 

       

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  137.369  0  137.369 
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4.1.2 Περίοδος 1.1.2008 – 31.3.2008 – Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως: Τα 

Αποτελέσµατα µετά φόρων για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008, όπως 

προγενέστερα είχαν δηµοσιευθεί για τον Όµιλο ανερχόταν σε € 3.583 και αναµορφώθηκαν σε 

€ 3.533 και για την εταιρία ανερχόταν σε € 3.588 και αναµορφώθηκαν σε € 3.538, όπως 

αναλυτικά προκύπτει από τους  ακόλουθους πίνακες: 

 

ΟΜΙΛΟΣ  

Υπόλοιπα κατά την 
31/3/2008 όπως 
προγενέστερα 

είχαν δηµοσιευθεί 

 

Αναµόρφωση από 
πρόβλεψη 
ανέλεγκτων 
φορολογικά 
χρήσεων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2008 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ       
Πωλήσεις  18.414  0  18.414 
Μείον: Κόστος πωλήσεων  (10.381)  0  (10.381) 

Μικτό κέρδος  8.033  0  8.033 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως  345  0  345 

  8.377  0  8.377 
       
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (2.027)  0  (2.027) 
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης  (115)  0  (115) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (1.003)  0  (1.003) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (699)  0  (699) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα  4.533  0  4.533 
Κόστος χρηµατοδότησης  352  0  352 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών  4.886  0  4.886 
Έσοδα επενδύσεων  0  0  0 

Αποτελέσµατα προ φόρων  4.886  0  4.886 
Φόρος εισοδήµατος  (1.302)  (50)  (1.352) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων  3.583  (50)  3.533 

∆ικαιώµατα τρίτων  0  0  0 

Αποτελέσµατα µετά φόρων που αναλογούν στον 
Όµιλο 3.583  (50)  3.533 

       
       
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)       
  Βασικά  0,0987    0,0973 
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ΕΤΑΙΡΙΑ  

Υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2008 

όπως 
προγενέστερα 

είχαν δηµοσιευθεί 

 

Αναµόρφωση από 
πρόβλεψη 
ανέλεγκτων 
φορολογικά 
χρήσεων 

 
Αναµορφωµένα 
υπόλοιπα κατά 
την 31/3/2008 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ       
Πωλήσεις  18.414  0  18.414 
Μείον: Κόστος πωλήσεων  (10.381)  0  (10.381) 

Μικτό κέρδος  8.033  0  8.033 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως  345  0  345 

  8.378  0  8.378 
       
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (2.022)  0  (2.022) 
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης  (115)  0  (115) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (1.003)  0  (1.003) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (699)  0  (699) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα  4.539  0  4.539 
Κόστος χρηµατοδότησης  352  0  352 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών  4.891  0  4.891 
Έσοδα επενδύσεων  0  0  0 

Αποτελέσµατα προ φόρων  4.891  0  4.891 
Φόρος εισοδήµατος  (1.303)  (50)  (1.353) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων  3.588  (50)  3.538 

∆ικαιώµατα τρίτων  0  0  0 

Αποτελέσµατα µετά φόρων που αναλογούν στον 
Όµιλο 3.588  (50)  3.538 

       
       
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)       
  Βασικά  0,0988    0,0975 

 

4.1.3 Περίοδος 1.1.2008 – 31.3.2008 – Μεταβολή Καθαρής Θέσης: Η κατάσταση 

Μεταβολής Καθαρής Θέσης για την περίοδο που έληξε κατά την 31η Μαρτίου 2008, 

αναµορφώθηκε ως ακολούθως: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      

ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2008 όπως 
προγενέστερα είχαν δηµοσιευθεί 40.656 2.830 4.560 19.914 18.065 86.025 

Αναµόρφωση αποτελεσµάτων περιόδου 31.3.2008 µετά 
από φόρους (βλ. σηµ.4.1.2) 

0 0 0 0 (1.950) (1.950) 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2008 40.656 2.830 4.560 19.914 16.115 84.075 

       
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      

ΕΤΑΙΡΙΑ Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2008 όπως 
προγενέστερα είχαν δηµοσιευθεί 

40.656 2.830 4.560 19.914 18.070 86.030 

Αναµόρφωση αποτελεσµάτων περιόδου 31.3.2008 µετά 
από φόρους (βλ. σηµ.4.1.2) 0 0 0 0 (1.950) (1.950) 

Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2008 40.656 2.830 4.560 19.914 16.120 84.080 
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5.Πληροφόρηση κατά Τοµέα 

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 δραστηριοτήτας έχει ως κάτωθι: 

 

5.1 Ανάλυση ανά Επιχειρηµατικό Τοµέα (πρωτεύων τύπος πληροφόρησης) 

5.1.1 ∆εδοµένα περιόδου 1/1-31/3/2009 

Όµιλος 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    
Πωλήσεις προς τρίτους 14.249 6.076 20.325 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (6.614) (3.766) (10.380) 
Μικτό κέρδος (ζηµιά) 7.635 2.310 9.945 
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.964 1.594 7.560 

Κόστος χρηµατοδότησης 204 88 292 
Αποτελέσµατα προ φόρων 6.168 1.682 7.851 
Φόρος εισοδήµατος (1.595) (435) (2.030) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων 4.574 1.247 5.822 
    
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 

8.106 2.064 10.172 

 

5.1.2 ∆εδοµένα περιόδου 1/1-31/3/2008 

Όµιλος 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

    
Πωλήσεις προς τρίτους 12.576 5.837 18.414 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (6.963) (3.417) (10.381) 
Μικτό κέρδος (ζηµιά) 5.613 2.420 8.033 
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

3.164 1.370 4.534 

Κόστος χρηµατοδότησης 240 112 352 
Αποτελέσµατα προ φόρων 3.404 1.482 4.886 
Φόρος εισοδήµατος (942) (410) (1.352) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων 2.462 1.072 3.533 
    
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

4.304 1.633 5.937 
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5.1.3 Κατανοµή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά τοµέα δραστηριότητας την 31η 

Μαρτίου 2009 και 31η Μαρτίου 2008 σε ενοποιηµένο επίπεδο. 

31.3.2009 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    Πάγιο ενεργητικό 58.349 30.897 89.246 
    Απαιτήσεις από πελάτες 29.432 12.614 42.045 
    Μη Κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού 0 0 24.578 
    Σύνολο Ενεργητικού 87.781 43.510 155.869 
    Υποχρεώσεις 19.421 9.977 29.398 
    ∆άνεια 0 3.110 3.110 
    Μη Κατανεµηµέµα Στοιχεία Υποχρεώσεων 0 0 123.361 
    Σύνολο Υποχρεώσεων 19.421 13.087 155.869 

 

31.3.2008 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

    Πάγιο ενεργητικό 56.444 29.720 86.164 
    Απαιτήσεις από πελάτες 20.987 8.994 29.981 
    Μη Κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού   21.219 
    Σύνολο Ενεργητικού 77.431 38.714 137.364 
    Υποχρεώσεις 16.759 9.161 25.920 
    ∆άνεια 0 4.718 4.718 
    Μη Κατανεµηµέµα Στοιχεία Υποχρεώσεων 0 0 106.726 
    Σύνολο Υποχρεώσεων 16.759 13.879 137.364 

 

5.2 Ανάλυση ανά Γεωγραφικό Τοµέα (δευτερεύων τύπος πληροφόρησης) 

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

Ελλάδα. 
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6.Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-31/3/2009   1/1-31/3/2008   1/1-31/3/2009   1/1-31/3/2008 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών 
υποχρεώσεων 24  51  24  51 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 3  3  3  3 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων 27  54  27  54 

        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 319  407  319  407 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0  0  0  0 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εσόδων 319  407  319  407 

        
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
(έξοδα) 292  352  292  352 

 

Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασµού « Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» κατά 

την 31/3/2009 ποσού € 319 αποτελείται από τόκους υπερηµερίας λογαριασµών πελατών 

ποσού € 238 και τόκους καταθέσεων ποσού € 81.  

 

7. Φόροι Εισοδήµατος 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-31/3/2009   1/1-31/3/2008  1/1-31/3/2009   1/1-31/3/2008 
Φόρος εισοδήµατος περιόδου 1.843  1.219  1.833  1.219 
Φόροι που καταλογίσθηκαν και 
αφορούν σε προηγούµενες χρήσεις 0  0  0  0 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 50  50  50  50 
Αναβαλλόµενος φόρος 137  84  137  85 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 2.030  1.352  2.020  1.353 

        
        
 1/1-31/3/2009   1/1-31/3/2008  1/1-31/3/2009   1/1-31/3/2008 
        
Κέρδη προ φόρων 7.851  4.886  7.811  4.891 
            

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον 
φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 
(2008: 25 %, 2007: 25 %) 

1.963  1.221  1.953  1.223 

∆απάνες µη εκπιπτώµενες από τη 
φορολογία εισοδήµατος 17  81  17  80 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και 
αφορούν σε προηγούµενες χρήσεις 0  0  0  0 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 50  50  50  50 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 2.030  1.352  2.020  1.353 
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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: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

3.266  3.319  3.266  3.319 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις (3.528)  (3.444)  (3.527)  (3.444) 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (262)  (125)  (261)  (125) 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Υπόλοιπο έναρξης (125)  703  (9)  703 
Φόρος αποτελεσµάτων (202)  (712)  (202)  (712) 

Επίδραση αλλαγής φορολογικών 
συντελεστών 66  0  66  0 

Φόρος ιδίων κεφαλαίων 0  0  0  0 

Υπόλοιπο τέλους (262)  (8)  (146)  (9) 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την 

31/12/2008   
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσµάτων 

  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/3/2009 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις        

Οικονοµικές αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων 

(3.307)  (44)  0  (3.351) 

Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων 
στοιχείων 

(138)  (39)  0  (177) 

 (3.444)  (84)  0  (3.528) 

        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής Παγίων 884  0  0  884 

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 

500  0  0  500 

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς 
αποσβέσεως και προσαρµογή αποσβέσεων  
άϋλων παγίων στοιχείων 

263  (54)  0  209 

Προσαρµογή αξίας εισπρακτέων 
λογαριασµών 

424  1  0  425 

Προσαρµογή αποτίµησης αποθεµάτων 150  0  0  150 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 1.099  0  0  1.099 

Πρόβλεψη διανοµής στο προσωπικό 0  0  0  0 

 3.319  (53)  0  3.266 
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Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις στον Ισολογισµό (125)  (137)  0  (262) 

        
Εµφάνιση στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0      0 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (125)      (262) 

 (125)      (262) 

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2008   
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσµάτων 

  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                     

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/3/2009 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις        

Οικονοµικές αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων (3.306)  (44)  0  (3.350) 

Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων 
στοιχείων 

(138)  (39)  0  (177) 

 (3.444)  (84)  0  (3.527) 

        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής Παγίων 884  0  0  884 

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 

500  0  0  500 

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς 
αποσβέσεως και προσαρµογή αποσβέσεων  
άϋλων παγίων στοιχείων 

263  (54)  0  209 

Προσαρµογή αξίας εισπρακτέων 
λογαριασµών 

424  1  0  425 

Προσαρµογή αποτίµησης αποθεµάτων 150  0  0  150 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

1.099  0  0  1.099 

Πρόβλεψη διανοµής στο προσωπικό 0  0  0  0 

 3.319  (53)  0  3.266 

        

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης 

(125)  (137)  0  (261) 
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8. Κέρδη ανά µετοχή 

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

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-31/3/2009   1/1-31/3/2008  1/1-31/3/2009   1/1-31/3/2008 
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς 
µετόχους της Εταιρείας 5.822  3.533  5.791  3.538 

        
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών 
σε κυκλοφορία 

36.300.000  36.300.000  36.300.000  36.300.000 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός 
ιδίων µετοχών 0  0  0  0 

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 €) 0,1604  0,0973  0,1595  0,0975 

 

 

9. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2008 18.896 5.826 77.809 1.106 2.051 3.528 109.216 
Προσθήκες 1/1-31/3/2009 0 0 454 0 123 2.344 2.921 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2009 

0 0 (4) 0 0 0 (4) 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 18.896 5.826 78.259 1.106 2.174 5.872 112.133 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2008 0 728 17.798 687 972 0 20.186 
Προσθήκες 1/1-31/3/2009 0 36 2.745 29 39 0 2.848 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2009 

0 0 (4) (0) (0) 0 (4) 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 0 764 20.539 716 1.011 0 23.030 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2008 18.896 5.097 60.011 419 1.078 3.528 89.030 
Κατά την 31/3/2009 18.896 5.061 57.720 391 1.163 5.872 89.103 
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Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2008 18.896 5.826 77.809 1.106 2.049 3.528 109.213 
Προσθήκες 1/1-31/3/2009 0 0 454 0 123 2.344 2.921 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2009 

0 0 (4) 0 0 0 (4) 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 18.896 5.826 78.259 1.106 2.171 5.872 112.131 
        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2008 0 728 17.798 687 972 0 20.186 
Προσθήκες 1/1-31/3/2009 0 36 2.745 29 39 0 2.848 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2009 

0 0 (4) (0) (0) 0 (4) 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 0 764 20.539 716 1.011 0 23.030 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2008 18.896 5.097 60.011 419 1.076 3.528 89.027 
Κατά την 31/3/2009 18.896 5.061 57.720 391 1.161 5.872 89.100 

 

 

Οι αποσβέσεις του Οµίλου και της Εταιρείας της τρέχουσας περιόδου κατά € 2.449 (2008: 

1.198) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά  € 348 (2008: € 196) τα έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας και κατά € 51 (2008: € 27) τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης. 

 

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

εµπράγµατα βάρη. 
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10. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 

Παραχωρήσεις 
και 

∆ικαιώµατα 
Σύνολο  

Λογισµικά 
προγράµµατα 

Παραχωρήσεις 
και 

∆ικαιώµατα 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2008 482 0 482  481 0 481 
Προσθήκες 1/1-31/3/2009 1 0 1  1 0 1 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2009 0 0 0  0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 483 0 483  482 0 482 
        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2008 329 0 329  329 0 329 
Προσθήκες 1/1-31/3/2009 11 0 11  11 0 11 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2009 

0 0 0  0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 339 0 339  339 0 339 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2008 154 0 154  153 0 153 
Κατά την 31/3/2009 144 0 144  143 0 143 

 

Οι αποσβέσεις της τρέχουσας περιόδου του Οµίλου και της Εταιρείας κατά € 9 (2008: € 13) 

αύξησαν το κόστος πωλήσεων και κατά  € 2 (2008: €2) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 

  

11. Συµµετοχές σε Θυγατρικές εταιρείες 

 

Η Εταιρεία συµµετέχει κατά 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας «ΕΥΑΘ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» έχοντας καταβάλλει το ποσό των € 60. Έως και την λήξη της τρέχουσας 

περιόδου δεν έχει σηµειωθεί καµία µεταβολή στις συµµετοχές.  

 

12. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου, κατά την 31η Μαρτίου 2009, αντιπροσωπεύουν 

δοσµένες εγγυήσεις, ύψους € 361. 
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13. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - 
αναλώσιµα υλικά 1.620  1.512  1.620  1.512 

Σύνολο 1.620  1.512  1.620  1.512 

 

Επί των αποθεµάτων της Εταιρείας δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

14. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

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

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Πελάτες 37.031  30.556  36.996  30.520 
Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεµένων 
επιχειρήσεων (0)  0  6  6 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και 
χρεώστες 4.925  4.920  4.925  4.920 

Χρεώστες διάφοροι 7.164  8.547  7.163  8.545 
Λογαριασµοί διαχείρισης 
προκαταβολών και πιστώσεων 84  79  84  79 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 0  146  0  146 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.014  4.966  4.906  4.918 
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 
ενεργητικού 0  0  0  0 

 54.217  49.214  54.078  49.135 
Μειόν: Προβλέψεις (4.925)  (4.920)  (4.925)  (4.920) 

Υπόλοιπο 49.293  44.295  49.153  44.215 

 

Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την 31/3/2009 

ποσού € 7.164, αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και λοιπούς παρακρατούµενους 

φόρους ποσού € 4.370, απαιτήσεις για αµοιβές επίβλεψης έργων από την ΕΥΑΘ Παγίων 

ποσού € 1.149 και απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες ποσού € 1.645. 

 

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

κατά την 31/3/2009 ποσού € 5.014, αφορά δεδουλευµένα έσοδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. της 

χρήσεως 1/1/2009-31/3/2009 (στην οποία και καταχωρήθηκαν) τα οποία πρόκειται να 

τιµολογηθούν σε επόµενη περίοδο ποσού € 3.926, έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες 

προς τους ∆ήµους Μηχανιώνας, Θερµαϊκού, Ωραιοκάστρου και Ευκαρπίας τα οποία δεν 
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είχαν τιµολογηθεί έως την 31/12/2008 ποσού € 50, έσοδα επιχορήγησης από Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

ποσού €802 και λοιπά έσοδα εισπρακτέα ποσού € 236. 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. ∆εν 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 διενεργηθήσας πρόβλεψης αναλύεται ως 

εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008   Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Υπόλοιπο επισφαλών απαιτήσεων:        
Αρχικό υπόλοιπο 4.920  4.242  4.920  4.242 
Αύξηση/(Μείωση) 5  677  5  677 
Τελικό υπόλοιπο 4.925  4.920  4.925  4.920 
        
Υπόλοιπο προβλέψεων επισφαλών 
απαιτήσεων:        

Αρχικό υπόλοιπο 4.920  4.175  4.920  4.175 
Αύξηση/(Μείωση) 5  745  5  745 
Τελικό υπόλοιπο 4.925  4.920  4.925  4.920 

 

 

15. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008 

  Ταµείο 725  587  571  398 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 14.623  12.337  14.623  12.337 

Υπόλοιπο 15.348  12.924  15.195  12.735 

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 

16. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 36.300.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας € 1,12 εκάστη. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην κατηγορία 

Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
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Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/3/2009, οι µέτοχοι µε ποσοστό 

συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/3/2009 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 26.868.000  74,02% 
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 1.936.504  5,33% 
Λοιποί µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής µικρότερο του 2,0 
% 7.495.496  20,65% 

ΣΥΝΟΛΟ 36.300.000  100,00% 
 

Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε κατά τη χρήση 2002, συνολικού 

ποσού € 2.830, µε την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής 

τους αξίας.  

 

17. Αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008 

  Τακτικό αποθεµατικό 5.316  5.316  5.315  5.315 
  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 
διατάξεων νόµων 3.329  3.329  3.329  3.329 

  Αποθεµατικό για ιδίες µετοχές 1  1  1  1 
  Λοιπά αποθεµατικά 16.584  16.584  16.584  16.584 

Υπόλοιπο 25.230  25.230  25.230  25.230 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού 

αποθεµατικού» - µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από 

φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του 

µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της 

Εταιρείας µπορεί, όµως, να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. 

 

Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων 

εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές 

ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. 

 

Το αποθεµατικό για ιδίες µετοχές αποτελεί κλασµατικά δικαιώµατα µετοχών από αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου µε διανοµή δωρεάν µετοχών την 17/1/2003.  



 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 
από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Μαρτίου 2009 
 
 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 35

 

18. ∆άνεια 

Τα δάνεια που εµφανίζονται στο συγκεκριµένο λογαριασµό έχουν χορηγηθεί από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο για χρηµατοδότηση επενδυτικών προγραµµάτων έως το 1998 (ηµεροµηνία 

προγενέστερη της ίδρυσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.). Τα κατασκευασµένα δίκτυα υποδοµών, που 

έχουν δανειοδοτηθεί, µεταβιβάστηκαν από τον Ιούλιου του 2001 στην ΝΠ∆∆ ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ 

και ως εκ’τούτου η αποπληρωµή αυτών των δανείων θα έπρεπε να αποτελεί υποχρέωση του 

ΝΠ∆∆ ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας διεκδικεί το σύνολο του δανείου και τους 

καταβεβληµένους τόκους σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/26-7-2001).  

 

Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. Ο Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις για τους δουλευµένους τόκους 

εξυπηρέτησης των δανείων του και επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσµάτων της εκάστοτε 

περιόδου. 

 

∆εν υπάρχουν εγγυήσεις και δεσµεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων και των 

άλλων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου. 

 

19. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 

 

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: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/3/2008   Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/3/2008 

Άτοµα:        

Μόνιµης απασχολήσεως 434  490  434  490 

Εποχιακής απασχολήσεως        

Σύνολο 434  490  434  490 
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Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:        
Έξοδα µισθοδοσίας 4.502  4.794  4.502  4.794 
Εργοδοτικές εισφορές 889  923  889  923 
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 90  33  90  33 

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους 0  0  0  0 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

95  128  95  128 

Συνολικό κόστος 5.576  5.878  5.576  5.878 

 

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 την 31η Μαρτίου 2009 έχουν ως 

ακολούθως: 

Μεταβολές στην καθαρή Υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό       

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008   Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενης υποχρέωσης 6.286  6.232  6.286  6.232 
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) (756)  (756)  (756)  (756) 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό 5.530  5.476  5.530  5.476 

        
Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων       

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/3/2008   Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/3/2008 

Κόστος υπηρεσίας 34  47  34  47 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 61  80  61  80 
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 0  1  0  1 
Επίδραση περικοπής 0  0  0  0 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους 0  0  0  0 

Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα χρήσεως 95  128  95  128 

        
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό       

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008   Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 5.537  6.597  5.537  6.597 
Εισφορές εργοδότη 0  0  0  0 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (41)  (1.634)  (41)  (1.634) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων 

95  574  95  574 

Καθαρή Υποχρέωση στο τέλος του έτους 5.591  5.537  5.591  5.537 

        
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης        
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 6.232  7.357  6.232  7.357 
Κόστος υπηρεσίας 34  187  34  187 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 61  322  61  322 
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 0  0  0  0 
Επίδραση περικοπής 0  0  0  0 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (41)  (1.634)  (41)  (1.634) 
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους 0  0  0  0 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως 6.286  6.232  6.286  6.232 
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Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης:  
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,8% 
Πληθωρισµός 2,5% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών  4,0% 
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή  8,40 

 

 

20. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

Πρόβλεψη ποσού €2.165 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 €2.150, αφορά εκτίµηση των πρόσθετων φορολογικών 

υποχρεώσεων που πιθανολογείται ότι θα προκύψουν κατά το φορολογικό έλεγχο των 

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Για την περίοδο 

1.1.2009-31.3.2009 η σχετική σχηµατισµένη πρόβλεψη ανήλθε σε € 50. 

 

 21. Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων 

Οι επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες 

έχουν πραγµατοποιηθεί βάσει φορολογικών νόµων. 

Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών 

στοιχείων -κυρίως µηχανηµάτων- που επιδοτήθηκαν. Το ποσό επιχορήγησης που 

µεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου ανήλθε σε € 247 (2008: € 33).  

Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιήθηκε η 

επιχορήγηση, ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων 

µηχανηµάτων και ως προς τη διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης της επιχορηγούµενης 

εταιρείας. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς ελέγχους, δεν 

εντοπίσθηκε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. 

 

22. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Πρόκειται για ληφθείσες εγγυήσεις νέων πελατών υδροληψίας για τοποθέτηση υδροµέτρων 

και κατανάλωσης νερού. 

 

 

23. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008  
Κατά την 
31/3/2009   Κατά την 

31/12/2008 

  Προµηθευτές 4.785  4.580  4.781  4.561 
  Επιταγές πληρωτέες 565  1.946  539  1.946 
  Προκαταβολές Πελατών 68  68  0  0 
  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 615  867  615  867 
  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες 
επιχειρήσεις 0  0  0  27 

  Μερίσµατα πληρωτέα 23  30  23  30 
  Πιστωτές διάφοροι 9.786  9.999  9.781  9.950 
  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 2.384  1.942  2.382  1.937 
  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 
παθητικού 3  9  3  9 

Υπόλοιπο 18.284  19.495  18.123  19.326 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πιστωτές διάφοροι» κατά την 31/3/2009 ποσού € 9.786, 

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

διαφόρων λειτουργικών αναγκών ποσού € 9.445 και υποχρεώσεις προς λοιπούς πιστωτές 

ποσού € 341. 

 

24. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, τα ∆ιευθυντικά Στελέχη της 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 την περίοδο 1/1 – 31/3/2009 και την 31η Μαρτίου 2009 

αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ποσά σε χιλιάδες ευρώ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

α) Έσοδα  0  0 

β) Έξοδα  0  124 

γ) Απαιτήσεις   0  6 

δ) Υποχρεώσεις   0  0 
ε) Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης  209  188 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης  11  11 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης  8  3 
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Τα έξοδα της εταιρείας ποσού €124 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεων µετρητών και 

διανοµής αποδείξεων που παρέχει η θυγατρική εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». Η 

απαίτηση της εταιρείας ποσού €6 αφορά έξοδα ίδρυσης που έχει πραγµατοποιήσει η ΕΥΑΘ 

Α.Ε. για λογαριασµό της θυγατρικής εταιρείας «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.».  

 

25. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

 

25.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

Κατά την 31/3/2009 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές 

διεκδικήσεις κατά του Οµίλου συνολικού ποσού € 2.552. Για τις υποθέσεις αυτές έχει  

σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού € 2.165, η οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό των 

µακροπροθέσµων υποχρεώσεων «Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα». 

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. 

 

25.2 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

 

Η Εταιρεία κατά την 31η Μαρτίου 2009 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική 

µίσθωση ακινήτων και µεταφορικών µέσων οι οποίες λήγουν τµηµατικά έως το έτος 2012. Τα 

έξοδα µισθωµάτων λειτουργικής µίσθωσης τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων της τρέχουσας περιόδου ανήλθαν σε € 157  

 

Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων λειτουργικής µίσθωσης καταστήµατος 

βάσει µη ακυρώσιµης σύµβασης λειτουργικής µίσθωσης έχουν ως ακολούθως: 

 31/03/09 31/03/08 

0-1 ΕΤΗ 444 535 

1-5 ΕΤΗ 1.075 1.520 

Πάνω από 5 Έτη 0 0 

 1.520 2.055 
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25.3 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

 

Ο Όµιλος κατά την 31/3/2009 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως 

συµβάσεων έργων συνολικού ποσού € 299 (31/12/2008: € 299).  

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις  2004 έως 

και 2008 και ως εκτούτου έχει σχηµατίσει συσσωρευµένη πρόβλεψη για ενδεχόµενους 

φόρους και προσαυξήσεις ποσού €2.150  

 

Η θυγατρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύσταση της το 2008. ∆εν 

αναµένεται να επιβληθούν ενδεχόµενοι φόροι και προσαυξήσεις και εποµένως δεν έχει 

σχηµατιστεί πρόβλεψη. 

 

26. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 

Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρείας στο τέλος της 

τρέχουσας περιόδου ήταν 434 άτοµα, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης προηγούµενης 

περιόδου ήταν για την Εταιρεία 490 άτοµα. 

 

27. Σηµαντικά γεγονότα περιόδου 1/1-31/3/2009 

 

Την 18-11-2008 το ∆ιοικητικό 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 4-2-2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ ενέκρινε το τελικό σχέδιο της 

συλλογικής σύµβασης που προτάθηκε από τον ΟΜΕ∆, η διάρκεια της οποίας είναι διετής, 

ήτοι από 1-1-2008 µέχρι 31-12-2009 και προβλέπει αύξηση 4,5% των βασικών µισθών των 

υπαλλήλων όλων των κατηγοριών για το έτος 2008 και αύξηση 3,5% στους µισθούς του 

2009. 

 

Σύµφωνα µε απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων της 26.3.2009 

αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασιών για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή στην Εταιρεία. Η 

Εταιρεία ως εκτούτου αναµένει την εξέλιξη των διαδικασιών και τις αποφάσεις που θα  λάβει 
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η Επιτροπή. 

 

28. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης Μαρτίου 2009 γεγονότα, που να 

αφορούν την Εταιρεία ή/και τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 28 Μαίου 2009 

 

 
 
 
∆ρ. Σκόδρας Ι. Γεώργιος   Καθηγητής Σµύρης Παύλος          Βασιλειάδου Νιόβη   

 
 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου     Α΄Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού      ∆ιευθύντρια Οικονοµικών 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος   Συµβουλίου 
 


