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Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες 

που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» την 27η Μαϊου 2010 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε 

την ανάρτησή τους 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς. Επίσης 

επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά 

στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.   

 

 

         Κωνσταντίνος Καµάκας       Νικόλαος Παπαδάκης  
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου        ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σηµείωση  
1/1-

31/3/2010  1/1-
31/3/2009  

1/1-
31/3/2010  1/1-

31/3/2009 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ          
Πωλήσεις   19.175  20.325  19.175  20.325 
Μείον: Κόστος πωλήσεων   (11.233)  (10.381)  (11.148)  (10.320) 

Μικτό κέρδος   7.943  9.944  8.027  10.005 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως   330  311  274  311 

   8.272  10.254  8.301  10.315 
          
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (1.449)  (1.791)  (1.420)  (1.768) 
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης   (75)  (100)  (75)  (100) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (713)  (764)  (865)  (888) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα   (188)  (40)  (186)  (40) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα   5.847  7.560  5.754  7.519 
Κόστος χρηµατοδότησης 5  428  292  428  292 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών   6.275  7.851  6.182  7.811 
Έσοδα επενδύσεων   0  0  0  0 

Αποτελέσµατα προ φόρων   6.275  7.851  6.182  7.811 
Φόρος εισοδήµατος 6  (1.565)  (2.030)  (1.542)  (2.020) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων   4.711  5.822  4.640  5.791 
Κατανέµονται σε :          
Ιδιοκτήτης Μητρικής   4.711  5.822  4.640  5.791 
∆ικαιώµατα τρίτων   0  0  0  0 
          
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   0  0  0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  4.711  5.822  4.640  5.791 

Κατανέµονται σε :          

Ιδιοκτήτης Μητρικής   4.711  5.822  4.640  5.791 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας   0  0  0  0 
          
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)          
  Βασικά 7  0,1298  0,1604  0,1278  0,1595 

                                     
                                 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση  31/3/2010  31/12/2009  31/3/2010  31/12/2009 

Πάγιο ενεργητικό          

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 8  90.322  90.465  90.320  90.463 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 9  133  143  132  142 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 10  0  0  60  60 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11  365  365  365  365 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού   90.820  90.972  90.878  91.030 
          
Κυκλοφορούν ενεργητικό          
Αποθέµατα 12  1.803  1.867  1.803  1.867 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13  54.138  49.944  54.071  49.916 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 14  18.138  15.166  18.053  14.943 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   74.079  66.978  73.927  66.727 
          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   164.899  157.950  164.805  157.757 

          
ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          
Μετοχικό κεφάλαιο 15  40.656  40.656  40.656  40.656 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 15  2.830  2.830  2.830  2.830 
Αποθεµατικά κεφάλαια 16  25.950  25.950  25.946  25.946 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο   35.897  31.186  35.757  31.117 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου   105.333  100.622  105.190  100.550 

∆ικαιώµατα τρίτων   0  0  0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   105.333  100.622  105.190  100.550 

          
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις          
∆άνεια 17  1.240  1.240  1.240  1.240 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 18  5.445  5.544  5.445  5.544 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6  481  378  481  378 
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 19  4.565  4.515  4.565  4.515 
Επιχορηγήσεις 20  4.894  4.747  4.894  4.747 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 21  11.685  11.551  11.685  11.551 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   28.311  27.976  28.311  27.976 
          
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις          
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22  22.058  21.230  22.158  21.137 
∆άνεια 17  689  689  689  689 
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 23  8.508  7.433  8.457  7.405 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   31.256  29.352  31.305  29.231 
          

Σύνολο υποχρεώσεων   59.566  57.328  59.615  57.207 

          
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   164.899  157.950  164.805  157.757 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών 

οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 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 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 

        
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 6.036 19.914 31.186 0 100.622 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 1/1-31/3/2010 0 0 0 0 4.711 0 4.711 

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

Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2010 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 6.036 19.914 35.897 0 105.333 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 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 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 

       
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 6.032 19.914 31.117 100.550 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 1/1-31/3/2010 

0 0 0 0 4.640 4.640 

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

Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2010 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 6.032 19.914 35.757 105.190 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος 1/1-31/3/2010  1/1-31/3/2009  1/1-31/3/2010  1/1-31/3/2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες:        

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 6.275  7.851  6.182  7.811 

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:        

Αποσβέσεις 1.489  2.859  1.488  2.859 

Προβλέψεις 110  100  110  100 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (91)  (247)  (91)  (247) 

Τόκοι και συναφή έξοδα (428)  (292)  (428)  (292) 

 7.355  10.272  7.262  10.232 

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

       

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 64  (108)  64  (108) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (4.128)  (4.965)  (4.155)  (4.938) 

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (1)  0  (1)  0 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 693  (652)  951  (630) 

(Μείον):        

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (14)  (27)  (14)  (27) 

Καταβεβληµένοι φόροι (336)  (817)  (336)  (790) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.634  3.702  3.771  3.738 
        

Επενδυτικές δραστηριότητες:        

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (1.336)  (1.626)  (1.336)  (1.626) 

Τόκοι εισπραχθέντες 442  319  442  319 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (893)  (1.307)  (893)  (1.307) 

        

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:        

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 238  36  238  36 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (6)  (7)  (6)  (7) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 232  29  232  29 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 2.972  2.424  3.110  2.460 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 15.166  12.924  14.943  12.735 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 18.138  15.348  18.053  15.195 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων.
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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:             Καµάκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του ∆.Σ., εκτελεστικό µέλος 

    Παπαδάκης Νικόλαος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 

    Ασβεστάς ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος 

    Τσολάκης Απόστολος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος 

    Ζακαλκάς ∆ηµήτριος, µη εκτελεστικό µέλος  

    Αλγιανάκογλου Θωµάς, µη εκτελεστικό µέλος   

    Κουτράκης Χρήστος, µη εκτελεστικό µέλος   

                                        Λαδόπουλος Σάββας, Ανεξάρτητο  µη εκτελεστικό µέλος 

    Σιαµπίρης Θωµάς, Ανεξάρτητο  µη εκτελεστικό µέλος 

    Αρχοντόπουλος Γεώργιος, 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:  PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.   

                                 Λεωφ. Κηφισίας 268,  

             15232, Χαλάνδρι 

    Ελλάδα  

 

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
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2. Βάση Σύνταξης των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

2.1 Γενικά 

 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2010 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 2010. 

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 καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 

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

31 ∆εκεµβρίου 2009, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.eyath.gr.  

 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2010 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 του 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 Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2010 εγκρίθηκαν 

προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 27η Μαϊου 2010. 

 

3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2010 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 2009, µε εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά 

πρότυπα και διερµηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2010. Στην ετήσια Οικονοµική Έκθεση της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2009 παρατίθεται πλήρης ανάλυση των ακολουθούµενων 

λογιστικών αρχών. 

 

3.1 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων Προτύπων  

 

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. 

 

(α) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι 

υποχρεωτικές για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για τις λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2010 ή σε µεταγενέστερες περιόδους: 

 

• ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 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 
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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. 

 

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010.) 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. 

 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). 

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 αφορά τον Όµιλο καθώς δεν εφαρµόζει 

λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.  

 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2010). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις 

εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ 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 θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει ήδη 

µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
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• ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2010). Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 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. 

H τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

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

 

• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) 

«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 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 απεικόνιση απευθείας στα 

αποτελέσµατα δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 

µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent 

consideration”). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές 

ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το 

τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που 

πραγµατοποιούνται από θυγατρική Εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου 

θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα 

επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. H 

αναθεώρηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της 

πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 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. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, 

όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους 

συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην 
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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 

∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν έχει ακόµη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, 

εφαρµόζεται για τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) Η διερµηνεία αναφέρεται 

στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. H διερµηνεία αυτή δεν 

αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 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. H διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει 

τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

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 δεν αναµένεται να έχει 

εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 

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

Η ∆ιερµηνεία 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 δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον 

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

 

(β) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων): 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 

στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του 

Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται 

διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2010. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

• ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση 

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

συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2. 

 

• ∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες». Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως 
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κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

• ∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την 

γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα. 

 

• ∆ΛΠ 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. 

 

• ∆ΛΠ 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. 

 

• ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των 

µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις. 

 

• ∆ΛΠ 18 «Έσοδα». Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον 

καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή 

πράκτορας. 

 

• ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των 

τοµέων). 

 

• ∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 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. 

 

• ∆ΛΠ 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 
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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. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 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. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 

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. 

 

4. Πληροφόρηση κατά Τοµέα 

Οι λειτουργικοί τοµείς παρουσιάζονται µε τρόπο που συνάδει µε τις εσωτερικές οικονοµικές 

αναφορές προς την διοίκηση του Οµίλου και έχουν χαρακτηριστεί  ως τοµέας Παροχής 

Υπηρεσιών Ύδρευσης και Παροχής Υπηρεσιών Αποχέτευσης. Η ανάλυση ανά τοµέα 

δραστηριοτήτας έχει ως κάτωθι: 

 

4.1 Ανάλυση ανά Επιχειρηµατικό Τοµέα (πρωτεύων τύπος πληροφόρησης) 

4.1.1 ∆εδοµένα περιόδου 1/1-31/3/2010 

Όµιλος 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    
Πωλήσεις προς τρίτους 13.080 6.096 19.175 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (7.219) (4.014) (11.233) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) 5.861 2.082 7.943 
    

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.133 3.714 5.847 

Κόστος χρηµατοδότησης 309 118 428 
Αποτελέσµατα προ φόρων 2.443 3.832 6.275 
Φόρος εισοδήµατος (609) (956) (1.565) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 1.834 2.877 4.711 
    
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 3.324 3.921 7.245 
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4.1.2 ∆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 

 

4.1.3 Κατανοµή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά τοµέα δραστηριότητας την 31η 

Μαρτίου 2010 και 31η ∆εκεµβρίου 2009 σε ενοποιηµένο επίπεδο. 

 

31.3.2010 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    Πάγιο ενεργητικό 53.155 37.300 90.455 
    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 37.897 16.241 54.138 
    Μη Κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού 0 0 20.306 

    Σύνολο Ενεργητικού 91.052 53.541 164.899 
    Επιχορηγήσεις  4.894 4.894 
    Υποχρεώσεις 16.462 5.596 22.058 
    ∆άνεια 0 1.929 1.929 
    Μη Κατανεµηµέµα Στοιχεία Υποχρεώσεων 0 0 136.017 

    Σύνολο Υποχρεώσεων 16.462 12.420 164.899 

    

Προσθήκες ενσώµατων και ασώµατων  
ακινητοποιήσεων Περιόδου 765 571 1.336 

 

31.12.2009 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

 Πάγιο ενεργητικό 53.339 37.269 90.608 
    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 34.961 14.983 49.944 
    Μη Κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού 0 0 17.398 

    Σύνολο Ενεργητικού 88.300 52.252 157.950 
    Επιχορηγήσεις  4.747 4.747 
    Υποχρεώσεις 16.027 5.202 21.230 
    ∆άνεια 0 1.929 1.929 
    Μη Κατανεµηµέµα Στοιχεία Υποχρεώσεων 0 0 130.044 

    Σύνολο Υποχρεώσεων 16.027 11.878 157.950 

 
Προσθήκες ενσώµατων και ασώµατων 
ακινητοποιήσεων Χρήσης 

3.644 4.301 7.945 
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4.2 Ανάλυση ανά Γεωγραφικό Τοµέα (δευτερεύων τύπος πληροφόρησης) 

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

Ελλάδα. 

 

5.Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-31/3/2010   1/1-31/3/2009   1/1-31/3/2010   1/1-31/3/2009 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών 
υποχρεώσεων 

14  24  14  24 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1  3  1  3 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων 14  27  14  27 

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 442  319  442  319 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0  0  0  0 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
εσόδων 442  319  442  319 

        

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
(έξοδα) 428  292  428  292 

 

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

την 31/3/2010 ποσού € 442 αποτελείται από τόκους υπερηµερίας λογαριασµών πελατών 

ποσού € 393 και από τόκους καταθέσεων ποσού € 49. 

 

 

 6. Φόροι Εισοδήµατος 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-31/3/2010   1/1-31/3/2009  1/1-31/3/2010   1/1-31/3/2009 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 1.412  1.843  1.389  1.833 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε 
προηγούµενες χρήσεις 

0  0  0  0 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 50  50  50  50 

Αναβαλλόµενος φόρος 103  137  103  137 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 1.565  2.030  1.542  2.020 
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 1/1-31/3/2010   1/1-31/3/2009  1/1-31/3/2010   1/1-31/3/2009 

        

Κέρδη προ φόρων 6.275  7.851  6.182  7.811 

            

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό 
συντελεστή της Εταιρείας (2010: 24%, 2009: 
25 %) 

1.506  1.963  1.484  1.953 

∆απάνες µη εκπιπτώµενες από τη 
φορολογία εισοδήµατος 

9  17  9  17 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε 
προηγούµενες χρήσεις 

0  0  0  0 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 50  50  50  50 

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της 
φορολογίας εισοδήµατος 

0  0  0  0 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 1.565  2.030  1.542  2.020 

 

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). Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του 

Ν3697/25.9.2008 ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί 

των κερδών των εταιρειών µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το 

έτος 2010 µέχρι και το έτος 2014. Το έτος 2014 ο φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 

20%. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιµετρηθεί µε την 

χρήση φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν 

οριστικές. Η αναγνωρισθείσα από τον Όµιλο και την Εταιρεία ετεροχρονισµένη φορολογική 

υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.211  3.288  3.211  3.288 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (3.692)  (3.666)  (3.692)  (3.665) 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (481)  (378)  (481)  (378) 

        
        
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

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

Φόρος αποτελεσµάτων (87)  (266)  (87)  (266) 

Επίδραση αλλαγής φορολογικών 
συντελεστών 

(16)  13  (16)  13 

Φόρος ιδίων κεφαλαίων 0  0  0  0 

Υπόλοιπο τέλους (481)  (378)  (481)  (378) 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την 

31/12/2009   
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσµάτων 

  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/3/2010 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις        

Οικονοµικές αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων (3.575)  (34)  0  (3.609) 

Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων 
στοιχείων 

(91)  7  0  (84) 

 (3.666)  (27)  0  (3.692) 
        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής Παγίων 884  0  0  884 

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 

511  0  0  511 

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς 
αποσβέσεως και προσαρµογή αποσβέσεων  
άϋλων παγίων στοιχείων 

125  (23)  0  102 

Προσαρµογή αξίας εισπρακτέων 
λογαριασµών 1.147  (48)  0  1.100 

Προσαρµογή αποτίµησης αποθεµάτων 144  (6)  0  138 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

477  0  0  477 

 3.288  (76)  0  3.211 
        

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 

(378)  (103)  0  (481) 

        

Εµφάνιση στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0      0 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (378)      (481) 

 (378)      (481) 
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσµάτων 

  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)         

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/3/2010 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις        

Οικονοµικές αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων (3.575)  (34)  0  (3.608) 

Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων 
στοιχείων 

(91)  7  0  (84) 

 (3.665)  (27)  0  (3.692) 

        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής Παγίων 884  0  0  884 

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 511  0  0  511 

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς 
αποσβέσεως και προσαρµογή αποσβέσεων  
άϋλων παγίων στοιχείων 

125  (23)  0  102 

Προσαρµογή αξίας εισπρακτέων 
λογαριασµών 

1.147  (48)  0  1.100 

Προσαρµογή αποτίµησης αποθεµάτων 144  (6)  0  138 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

477  0  0  477 

Πρόβλεψη διανοµής στο προσωπικό 0  0  0  0 

 3.288  (76)  0  3.211 

        

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 

(378)  (103)  0  (481) 

 

7. Κέρδη ανά µετοχή 

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

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/1-31/3/2010   1/1-31/3/2009  1/1-31/3/2010   1/1-31/3/2009 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς 
µετόχους 

4.711  5.822  4.640  5.791 

        

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 €) 0,1298  0,1604  0,1278  0,1595 
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8. 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 31/12/2009 18.896 5.826 83.529 1.106 2.357 5.413 117.128 
Προσθήκες 1/1-31/3/2010 0 0 449 0 32 860 1.342 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2010 

0 0 (8) 0 0 0 (8) 

Σύνολο κατά την 31/3/2010 18.896 5.826 83.971 1.106 2.389 6.273 118.462 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2009 0 874 23.689 802 1.298 0 26.663 
Προσθήκες 1/1-31/3/2010 0 36 1.363 28 55 0 1.482 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2010 

0 0 (6) (0) (0) 0 (6) 

Σύνολο κατά την 31/3/2010 0 910 25.045 831 1.353 0 28.139 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2009 18.896 4.952 59.841 304 1.059 5.413 90.465 
Κατά την 31/3/2010 18.896 4.916 58.926 276 1.036 6.273 90.322 

 

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 31/12/2009 18.896 5.826 83.529 1.106 2.355 5.413 117.125 
Προσθήκες 1/1-31/3/2010 0 0 449 0 32 860 1.342 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2010 0 0 (8) 0 0 0 (8) 

Σύνολο κατά την 31/3/2010 18.896 5.826 83.971 1.106 2.387 6.273 118.459 
        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2009 0 874 23.689 802 1.297 0 26.662 
Προσθήκες 1/1-31/3/2010 0 36 1.363 28 55 0 1.482 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/3/2010 

0 0 (6) (0) (0) 0 (6) 

Σύνολο κατά την 31/3/2010 0 910 25.045 831 1.353 0 28.139 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2009 18.896 4.952 59.841 304 1.058 5.413 90.463 
Κατά την 31/3/2010 18.896 4.916 58.926 276 1.034 6.273 90.320 

 

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

εµπράγµατα βάρη. 
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9. 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 31/12/2009 515 0 515  515 0 515 
Προσθήκες 1/1-31/3/2010 2 0 2  2 0 2 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 
1/1-31/3/2010 0 0 0  0 0 0 

Σύνολο κατά την 
31/3/2010 517 0 517  516 0 516 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31/12/2009 372 0 372  372 0 372 
Προσθήκες 1/1-31/3/2010 12 0 12  12 0 12 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 
1/1-31/3/2010 

0 0 0  0 0 0 

Σύνολο κατά την 
31/3/2010 384 0 384  384 0 384 

        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31/12/2009 143 0 143  142 0 142 
Κατά την 31/3/2010 133 0 133  132 0 132 

 

  

10. Συµµετοχές σε Θυγατρικές εταιρείες 

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες κινήσεις αυτών για 

την περίοδο αναφοράς αναλύονται ως εξής: 

   Αύξηση   
 Υπόλοιπο  Μετοχικού  Υπόλοιπο 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 31.12.2009 Προσθήκες Κεφαλαίου Πωλήσεις 31.3.2010 
ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. € 60 0 0 0 € 60 

 

 

11. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου, κατά την 31η Μαρτίου 2010, αντιπροσωπεύουν 

κυρίως δοσµένες εγγυήσεις ∆ΕΗ, ύψους € 365 (31/12/2009: € 365). 
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12. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

Ανταλλακτικά και αναλώσιµα υλικά 1.803  1.867  1.803  1.867 

Σύνολο 1.803  1.867  1.803  1.867 

 

Επί των αποθεµάτων του Οµίλου έχει διενεργηθεί πρόβλεψη αποµείωσης ποσού €600. 

Επί των αποθεµάτων του Οµίλου δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

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

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

Πελάτες 39.008  35.576  38.971  35.569 

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεµένων 
επιχειρήσεων 0  0  28  28 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 4.897  4.897  4.897  4.897 

Χρεώστες διάφοροι 10.801  8.827  10.793  8.819 

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και 
πιστώσεων 

154  166  154  166 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 0  142  0  142 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4.174  5.233  4.126  5.192 

 59.035  54.842  58.969  54.813 

Μειόν: Προβλέψεις (4.897)  (4.897)  (4.897)  (4.897) 

Υπόλοιπο 54.138  49.944  54.071  49.916 

 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους 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. 

Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την 31/3/2010 

ποσού € 10.801, αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και λοιπούς παρακρατούµενους 

φόρους ποσού € 4.633, απαιτήσεις για αµοιβές επίβλεψης έργων από την ΕΥΑΘ Παγίων 

ποσού € 1.304, απαιτήσεις ειδικών επιχορηγήσεων από παρασχεθείσες υπηρεσίες  στο 

ΥΠΕΧΩ∆Ε ποσού € 2.809 και απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες ποσού € 2.055. 
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Ο λογαριασµός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων κατά την 31/3/2010 περιλαµβάνει 

κυρίως απαιτήσεις – λογαριασµούς προς απόδοση των εισπρακτόρων και λοιπών 

συνεργατών της Εταιρείας. 

 

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

Έκαστη τιµολόγηση αφορά στην κατανάλωση νερού ενός ηµερολογιακού τετραµήνου. Κάθε 

πελάτης έχει διορία ενός µήνα από την τιµολόγηση της κατανάλωσης νερού για να εξοφλήσει 

την οφειλή του. Από το έτος 2007 η διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να χρεώνει µε τόκους 

υπερηµερίας τους καταναλωτές εκείνους, οι οποίοι καθυστερούσαν τουλάχιστον ένα µήνα να 

εξοφλήσουν το λογαριασµό τους. Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης η διοίκηση της 

Εταιρείας αποφάσισε να ελαστικοποιήσει την πολιτική χρέωσης τόκων υπερηµερίας στους 

πελάτες της, χρεώνοντας τόκους σε ανεξόφλητους λογαριασµούς µετά την πάροδο δύο 

µηνών από την τιµολόγηση. Στατιστικά, σηµειώνεται πως το 50% των απαιτήσεων 

διαχρονικά αφορά απαιτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί το αµέσως προηγούµενο εξάµηνο, το 

15% των απαιτήσεων έχει ηλικία από 6 έως 12 µήνες, το 15% των απαιτήσεων από 12 έως 

18 µήνες και το 20% των απαιτήσεων έχει ηλικία µεγαλύτερη των 18 µηνών. Από τα 

ανωτέρω προκύπτει πως στην πράξη η πιστωτική πολιτική της µητρικής Εταιρείας είναι να 

εισπράτει τις απαιτήσεις της σε µέγιστο διάστηµα ενός έτους.  

 

Η µεταβολή των επισφαλών απαιτήσεων και της διενεργηθείσας πρόβλεψης αναλύεται ως 

εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

Υπόλοιπο επισφαλών απαιτήσεων:        

Αρχικό υπόλοιπο 4.897  4.920  4.897  4.920 

Αύξηση 0  2.328  (0)  2.328 

(Μείωση) 0  (2.350)  0  (2.350) 

Τελικό υπόλοιπο 4.897  4.897  4.897  4.897 

        

Υπόλοιπο προβλέψεων επισφαλών 
απαιτήσεων:        

Αρχικό υπόλοιπο 4.897  4.920  4.897  4.920 

Αύξηση 0  2.328  (0)  2.328 

(Μείωση) 0  (2.350)  0  (2.350) 

Τελικό υπόλοιπο 4.897  4.897  4.897  4.897 

 

Το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων € 4.897 (31.12.2009: € 4.897) αντιστοιχεί σε υπόλοιπα 

πελατών για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις αδυναµίας είσπραξης. Η διοίκηση εκτιµά τον 

κίνδυνο µη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών και διενεργεί πρόβλεψη ανάλογη µε την 

µέγιστη εκτιµόµενη ζηµία που θα υποστεί ο Όµιλος από την αδυναµία ανάκτησης των 



Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την  
περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Μαρτίου 2010 
 
 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 25

απαιτήσεων αυτών. Την 31/3/2010, η διοίκηση εκτίµησε πως η υπάρχουσα πρόβλεψη 

επισφαλών απαιτήσεων επαρκεί, καθώς δεν υπήρξε ουσιαστική µεταβολή των επισφαλών 

απαιτήσεων από την προηγούµενη χρήση.  

 

14. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

  Ταµείο 603  781  602  781 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 17.535  14.385  17.451  14.162 

Υπόλοιπο 18.138  15.166  18.053  14.943 

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 

15. 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. 

 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/3/2010, οι µέτοχοι µε ποσοστό 

συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2% ήταν οι εξής: 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
31/3/2010 

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.  

 

16. Αποθεµατικά Κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

  Τακτικό αποθεµατικό 6.036  6.036  6.032  6.032 

  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 25.950  25.950  25.946  25.946 

 

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.  

 

17. ∆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.).  

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. 

 

18. 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, 
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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 
31/3/2010   Κατά την 

31/3/2009   Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/3/2009 

Άτοµα:        

Μόνιµης απασχολήσεως 395  434  395  434 

        

Σύνολο 395  434  395  434 

        
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:        
Έξοδα µισθοδοσίας 4.167  4.502  4.167  4.502 
Εργοδοτικές εισφορές 815  889  815  889 

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 49  90  49  90 

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους 0  0  0  0 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 110  95  110  95 

Συνολικό κόστος 5.141  5.576  5.141  5.576 

 

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: 

 

 

Μεταβολές στην καθαρή Υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό       

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενης υποχρέωσης 5.912  6.011  5.912  6.011 
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) (467)  (467)  (467)  (467) 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό 5.445  5.544  5.445  5.544 

        
Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων       

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/3/2009   Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/3/2009 

Κόστος υπηρεσίας 40  34  40  34 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 70  61  70  61 
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 0  0  0  0 
Επίδραση περικοπής 0  0  0  0 
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 0  0  0  0 

Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα χρήσεως 110  95  110  95 
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Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό       

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 5.544  5.476  5.544  5.476 
Εισφορές εργοδότη 0  0  0  0 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (209)  (664)  (209)  (664) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων 

110  732  110  732 

Καθαρή Υποχρέωση στο τέλος του έτους 5.444  5.544  5.444  5.544 

        
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης        
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 6.011  5.805  6.011  5.805 
Κόστος υπηρεσίας 40  150  40  150 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 70  276  70  276 
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 0  128  0  128 
Επίδραση περικοπής 0  0  0  0 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (209)  (664)  (209)  (664) 
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 0  317  0  317 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως 5.912  6.011  5.912  6.011 

        
 0,00  0,00  0,00  0,00 
 0,00    0,00   
        
Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης:        
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,78%       
Πληθωρισµός 2,5%       
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών  3,5%       
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή  5,94       

 

19. Προβλέψεις για ενδεχόµενους 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 € 2.400, 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 

1/1/2010-31/3/2010 η σχετική σχηµατισµένη πρόβλεψη ανήλθε σε € 50. Σηµειώνεται ότι κατά 

την 31/3/2010 βρίσκεται σε εξέλιξη Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας για τις 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008. Ο έλεγχος δεν έχει 

ολοκληρωθεί µέχρι και την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων της 

Περιόδου 1/1/2010 - 31/3/2010 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

20. Επιχορηγήσεις 

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

µεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου ανήλθε σε € 91 (31/3/2009: € 247).  

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. 

 

21. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Πρόκειται για ληφθείσες εγγυήσεις νέων πελατών υδροληψίας για τοποθέτηση υδροµέτρων 

και κατανάλωσης νερού. 

 

22. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

  Προµηθευτές 5.686  6.030  5.676  5.947 

  Επιταγές πληρωτέες 307  85  307  85 

  Προκαταβολές Πελατών 8  0  8  0 

  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 430  806  430  806 
  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες 
επιχειρήσεις 

0  0  130  37 

  Μερίσµατα πληρωτέα 18  24  18  24 

  Πιστωτές διάφοροι 11.056  11.124  11.055  11.115 

  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 3.013  2.046  3.013  2.044 

  Λοιποί φόροι και τέλη 1.537  1.109  1.519  1.073 

  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 4  6  4  6 

Υπόλοιπο 22.058  21.230  22.158  21.137 

 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πιστωτές διάφοροι» κατά την 31/3/2010 ποσού € 11.056, 

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

διαφόρων λειτουργικών δαπανών ποσού € 10.865 (31/12/2009: € 10.865) και υποχρεώσεις 

προς λοιπούς πιστωτές ποσού € 191. 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «’Εξοδα χρήσεως δουλευµένα» κατά την 31/3/2010 ποσού € 

3.013, αφορά πρόβλεψη εργασιών συντήρησης δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων ποσού € 

1.658, πρόβλεψη µισθοδοσίας ποσού € 509, πρόβλεψη για προµήθεια ύδατος και κάλυψη 

διαφόρων λειτουργικών δαπανών προς την ΕΥΑΘ Παγίων ποσού € 477 και λοιπές 

προβλέψεις ποσού € 369.  
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23. Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009  
Κατά την 
31/3/2010   Κατά την 

31/12/2009 

Φόρος Εισοδήµατος 7.500  6.088  7.449  6.060 

Έκτακτη Εισφορά Άρθρου 2 Ν. 3808/2009 1.008  1.345  1.008  1.345 

Υπόλοιπο 8.508  7.433  8.457  7.405 

 

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

διαχειριστικής χρήσης 2008) συνολικού ποσού 1.345 την 31/12/2009, η εταιρεία µέχρι την 

31/3/2010 έχει πληρώσει τρεις δόσεις, ως όφειλε, µε αποτέλεσµα το υπόλοιπο την 31/3/2010 

να ανέρχεται σε € 1.008.  

 

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 – 31/3/2010 και την 31η Μαρτίου 2010 

αντίστοιχα, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009  1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 

 Έσοδα 0 0  0 0 

 Έξοδα 0 0  152 124 

Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης 184 209  178 188 
      

 ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/3/2010 31/12/2009  31/3/2010 31/12/2009 

 Απαιτήσεις  0 0  28 28 

Υποχρεώσεις  0 0  130 37 

Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 9 9  9 9 

Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης 11 25  10 16 

 

Τα έξοδα της εταιρείας ποσού € 152 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεων µετρητών και 

διανοµής αποδείξεων που παρέχει η θυγατρική εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». Η 
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απαίτηση της εταιρείας ποσού € 28 αφορά έξοδα ίδρυσης, έξοδα κατανάλωσης ρεύµατος 

που έχει πραγµατοποιήσει η ΕΥΑΘ Α.Ε. για λογαριασµό της θυγατρικής συνολικού ποσού € 

24, καθώς και απαίτηση έναντι του εγκεκριµένου µερίσµατος ποσού € 4. Οι υποχρεώσεις της 

εταιρείας ποσού € 130 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεων µετρητών και διανοµής 

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

 

25. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

 

25.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 31/3/2010 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές 

διεκδικήσεις κατά του Οµίλου συνολικού ποσού € 2.351. 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 2010 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική 

µίσθωση ακινήτων και µεταφορικών µέσων οι οποίες λήγουν τµηµατικά έως το έτος 2015. Τα 

έξοδα µισθωµάτων λειτουργικής µίσθωσης τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων της τρέχουσας περιόδου ανήλθαν σε € 157 (31/3/2009: 157).  

Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων λειτουργικής µίσθωσης βάσει µη 

ακυρώσιµης σύµβασης λειτουργικής µίσθωσης έχουν ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31/3/2010 31/3/2009  31/3/2010 31/3/2009 
Μέχρι 1 έτος 426 444  426 444 
Από 1 έως 5 έτη 889 1.075  889 1.075 
Πάνω από 5 Έτη 0 0  0 0 

 1.315 1.520  1.315 1.520 

 

25.3 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Ο Όµιλος κατά την 31/3/2010 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως 

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

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

και 2009 και ως εκτούτου έχει σχηµατίσει συσσωρευµένη πρόβλεψη για ενδεχόµενους 

φόρους και προσαυξήσεις ποσού € 2.400.  
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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 σχετική πρόβλεψη. 

 

26. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

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

τρέχουσας περιόδου ήταν 395 άτοµα, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης προηγούµενης 

περιόδου ήταν 434 άτοµα. 

 

27. Σηµαντικά γεγονότα περιόδου 1/1-31/3/2010 

Κατά την 31η Μαρτίου 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της 

Εταιρείας για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008. Ο 

έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι και την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων της Περιόδου 1/1/2010 - 31/3/2010 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

28. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3845/2010, οι οποίες ισχύουν από 6/5/2010, 

επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδηµα, 

οικονοµικού έτους 2010 (διαχειριστική χρήση 2009), των νοµικών προσώπων του άρθρου 2 

παρ.4 και 101 παρ.1 του N.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), η οποία για την εταιρεία εκτιµάται ότι θα 

ανέλθει στο ποσό των € 1.307. 

Εκτώς του ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης Μαρτίου 

2010 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία ή/και τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 27 Μαϊου 2010 

 
 
   Κωνσταντίνος Καµάκας                     Νικόλαος Παπαδάκης                             Μαρία Σαµαρά  

 
 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού                    ∆ιευθύνων Σύµβουλος                    ∆ιευθύντρια Οικονοµικών 
Συµβουλίου 
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Στοιχεία και Πληροφορίες 
 

 


