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Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη ετήσια οικονομική έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε 

από το ΔιοικητικόΣυμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»την 30Μαρτίου2015και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της 

στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.eyath.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον 

τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

ορισμένες γενικές οικονομικές πληροφορίες αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη 

εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, 

σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς. Επίσης επισημαίνεται 

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

έχουν γίνει ορισμένεςσυμπτύξεις κονδυλίων. 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

 

 

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

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

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

1. Νικόλαος Παπαδάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος, 

2. Πηνελόπη Ράλλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 

3. Κωνσταντίνος Κουτρούκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007 δηλώνουμε και 

βεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

(α) οι συνημμένες ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., για 

την Χρήση 01.01.2014-31.12.2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή  

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

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

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

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

αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων 

που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

 

Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2015 

 

 

Οι βεβαιούντες 

ΝικόλαοςΠαπαδάκης ΠηνελόπηΡάλλη ΚωνσταντίνοςΚουτρούκης 

   

   

Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Α.Δ.Τ. AΚ 869759 Α.Δ.Τ. ΑΚ 901780 Α.Δ.Τ. Π 804011 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014)  

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 

(1/1/2014-31/12/2014). 

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας E.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., 

περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 

οικονομικής χρήσεως, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία 

ισολογισμού, περιγραφή της προβλεπόμενης εξέλιξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της 

Εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων 

που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και η Εταιρεία, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που 

καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων καθώς και λοιπές 

πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο και σημαντικές συμφωνίες που ήταν σε 

ισχύ κατά τη λήξη της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

ιδρύθηκε το 1998 (νόμος υπ΄αριθμ. 2651/3-11-1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 248/3-11-1998) και προήλθε από τη 

συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΥΘ Α.Α.) και 

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

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

παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς 

και την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

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

 

O τζίρος ανήλθε στο ποσό των €73.693 έναντι € 72.299 κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση 

σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.393 ή 1,93%. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 47.425 

έναντι € 46.479 το 2013, σημειώνοντας μεταβολήκατά € 946 ή 2,04%.Τα προ Φόρων Κέρδη του 

Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των € 20.333 έναντι των € 17.696 κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση, 

σημειώνοντας αύξηση € 2.636 ή 14,9% περίπου.Τέλος τα μετά Φόρων Κέρδη του 2014, 

διαμορφώθηκαν σε € 13.383 από € 13.075 το 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά € 308 ή 

2,35%.Σημειώνεται  ότι η μείωση των καθαρών  κερδών  (μετά  φόρων), συγκριτικά με τα προ φόρων 

κέρδη, οφείλεται σε αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας. 

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

τζίρου, οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης ύδατος και των αντίστοιχωντελών 

αποχέτευσης. 

Το Μικτό Κέρδος το 2014 ανήλθε σε €26.268 έναντι των €25.821 το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας 

αύξηση κατά  € 447 ή 1,73%. 
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Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν κατά την 

τρέχουσα χρήση, σε € 24.241 έναντι € 21.524 σημειώνοντας αύξηση κατά € 2.717 ή12,6%. 

Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλος περιόδου ανήλθαν κατά την 31/12/2014 σε 

€50.305 έναντι € 53.588 την 31/12/2013 σημειώνοντας μείωση κατά € 3.283 ή 6,13%. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 

01/01/2014-31/12/2014 01/01/2013-31/12/2013 Απόκλιση

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit Margin) 35,65% 35,71% -0,07%

Περιθώριο Κέρδους προ φόρων τόκων αποσβέσεων 

(E.B.I.T.D.A.) 32,89% 29,77% 3,12%

Κέρδη Εκμετάλλευσης (Ε.Β.Ι.Τ.) 24,92% 21,77% 3,15%

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Ε.Β.Τ.) 27,59% 24,48% 3,11%

Περιθώριο Μετά από Φόρους (Ε.Α.Τ.) 18,16% 18,08% 0,08%

0,3687                               0,3602                                      2,36%

Καθαρά κέρδη προ φόρων / ίδια κεφάλαια (ROE) 13,95% 12,34% 1,61%

Καθαρά κέρδη προ φόρων / σύνολο ενεργητικού (ROA) 10,74% 9,24% 1,50%

31/12/2014 31/12/2013 Απόκλιση

6,13                                      4,81                                             27,44%

334,46% 297,08% 37,37%

Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)

Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια

Κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την αρ. 517/2006 απόφασή του, ενέκρινε την τιμολογιακή 

πολιτική για την πενταετία 2007 – 2011, η οποία  κυρώθηκε με την αρ. 11741/29-12-2006 ΚΥΑ των 

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

εφαρμόστηκε από τον Μάιο του 2007, προβλέποντας ετήσια αναπροσαρμογή του κόστους των πάσης 

φύσεως υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 

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

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

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

τιμολογίου, για τις πολύτεκνες οικογένειες. 

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

που αφορούν το οικιακό τιμολόγιο για ένα ακόμη τετράμηνο, δηλαδή μέχρι την  31 Αυγούστου 2010 

και από τον Σεπτέμβριο του 2010, την εφαρμογή  της ΚΥΑ 11741/2006 (ΦΕΚ.202 τεύχος Β΄16-2-2007), 

με τις τιμές που ισχύουν για το 2010. 

Με την υπ’ αριθμό  128/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την 

τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Αυγούστου 2011, ίσχυσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2011, οι 

τιμές που η ΚΥΑ 11741/2006 όριζε για το 2010. 

 

Το 2011 με την υπ’ αριθμό 416/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε η τιμολογιακή 

πολιτική της εταιρείας για την περίοδο 2012-2013, η οποία κυρώθηκε με την υπ΄αριθμ.4799/19-12-

2012 (ΦΕΚ 3450/Β/27-12-2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών, Οικονομικών και Μακεδονίας-

Θράκης, η οποία προβλέπει  για το 2012, διατήρηση των τιμών στα ίδια επίπεδα, επιβολή ειδικού 

τέλος κύκλου νερού 0,07€/κυβικό μέτρο, καθώς και  ενσωμάτωση των παγίων τελών σε ένα ενιαίο 

τέλος και από το 2013, μεσοσταθμική αύξηση των τιμών ύδρευσης κατά 1% και των τελών 

αποχέτευσης κατά 4% (80% από 76%) επί της αξίας ύδατος 
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Με την υπ΄αριθμό 74/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, αποφασίστηκε η έκδοση Κ.Υ.Α χρονικής 

διάρκειας ενός έτους, με την οποία θα καθορισθούν τα τιμολόγια περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014, 

στο ίδιο ακριβώς ύψος που είχαν καθορισθεί με την Κ.Υ.Α  4799/19-12-2012, ώστε να εξασφαλισθεί η 

ομαλή λειτουργία της εταιρείας και να διασφαλισθούν τα έσοδα της, κατά τη φάση της μετάβασής της  

στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο τιμολόγησης. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

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

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

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

δυνατό κόστος. Η προστασία των υδάτινων πόρων και η παροχή άριστης ποιότητας νερού 

γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος με αιχμή την μηδενική ρύπανση του 

Θερμαϊκού κόλπου.  

 Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και δρομολογούνται τα ακόλουθα :  

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

φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου.  

� Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ώστε να 

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

� Η σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού είτε λόγου φθοράς από κακή χρήση είτε 

λόγω παλαιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβέστερη καταγραφή της 

κατανάλωσης νερού.  

� Η τμηματική αντικατάσταση των παλαιών δικτύων με στόχο τον περιορισμό των 

απωλειών και την ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης. 

 

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α είχαν εξαγγελθεί δύο σημαντικά έργα τα οποία αφορούν: α) την 

«Κατασκευή Β’ Κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης» 

προϋπολογισμού €24,2 εκατ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη  και β) την «Κατασκευή Επέκτασης 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) Φάση Α2» προϋπολογισμού 

€36,5 εκατ.  

 

• Από τον Απρίλιο του 2013  η ΕΥΑΘ ΑΕ  ανέλαβε τη λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης 

της παραγόμενης  ιλύος.  Το εν λόγω έργο,  χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις του Ταμείου 

Συνοχής στα πλαίσια του έργου «Επέκταση και Ολοκλήρωση Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θεσσαλονίκης – Στάδιο ΙΙΙ » και κατασκευάστηκε από το ΥΠΟΜΕΔΙ (ΕΥΔΕ Υδρευσης-

Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης) εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα, πλησίον του οικισμού της Σίνδου.  Η Μονάδα έχει 

χωροθετηθεί έτσι ώστε να είναι επεκτάσιμη, με πρόβλεψη αναμονών και χώρου για τη 

μελλοντική εγκατάσταση μιας επιπλέον ίδιας γραμμής ξήρανσης και δύο ίδιων σιλό ξηραμένης 

ιλύος με τον αναγκαίο περιφερειακό εξοπλισμό εντός της εν λόγω περιοχής. 

 

Η Μονάδα Ξήρανσης περιλαμβάνει δύο παράλληλες γραμμές ξήρανσης με περιστρεφόμενα 

τύμπανα –με ονομαστική δυναμικότητα εξάτμισης 4 tn/hr νερού για κάθε γραμμή– σε συνεχή 

λειτουργία (ξηρότητα τελικού προϊόντος άνω του 92%). Το τελικά παραγόμενο προϊόν είναι 

ξηρή ιλύς σε κόκκους, με φυσικοχημικές ιδιότητες που το καθιστούν εύχρηστο και ελκυστικό, 

για την περαιτέρω διάθεση και αξιοποίησή του σύμφωνα με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και 

Ελληνική νομοθεσία. Είναι ένα προϊόν ομοιογενές και σταθεροποιημένο, ανθεκτικό σε τριβή και 

απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και είναι αξιόπιστο και ασφαλές για τη 

δημόσια υγεία. 
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Με την λειτουργία του έργου της ξήρανσης ο όγκος της παραγόμενης ιλύος μειώνεται περίπου 

στο 1/5. Επιτυγχάνεται δηλαδή δραστική μείωση του όγκου και του βάρους του τελικού 

προϊόντος που οδηγείται προς διάθεση ή απόθεση, που επιτρέπει την οικονομική και ασφαλή 

αποθήκευση και διακίνηση του προϊόντος, ελαχιστοποιεί το πρόβλημα εναποθέσεων και 

ανοίγει  περισσότερες προοπτικές τελικής διάθεσης όπως στη γεωργία, δασοκομία ή σαν 

καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία και τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. 

 

Για την πληρέστερη πληροφόρηση, σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα : 

Η Εταιρεία έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης ΕπεξεργασίαςΛυμάτων 

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

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

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

μεγαλύτερο μέρος των αστικών λυμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.  

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

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

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

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

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

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

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

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

περιβάλλοντος.  Έως σήμερα έχουν απομακρυνθεί από τις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ.Θ. σημαντικές 

ποσότητες για την παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων, αλλά και για άμεση αξιοποίηση στη γεωργία, 

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

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

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

με 10% Ca(OH)₂, ανέρχεται σε λιγότερο από 155.000 τόνους.  

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

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

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

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

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

επιβαρύνει την εταιρεία με το κόστος ασβεστοποίησης και εναπόθεσης.  

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

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

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

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

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

Συγκεκριμένα, τόσο από τις μετρήσεις των αντίστοιχων τμημάτων της  εταιρείας όσο και από τα 

αποτελέσματα της προμελέτης που διενεργήθηκε πρόσφατα  προκύπτει ότι η παραγόμενη ιλύς έχει 

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

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

κόστος διαχείρισης εκτιμάται στο ποσό των € 3,7 εκατ. το οποίο απεικονίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις και επιβάρυνετα αποτελέσματα της χρήσεως  1-1-2012 έως 31-12-2012 σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 37 (σημείωση 18). Κάθε έτος η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα  της επανεκτίμησης της 

αποτελεσματικότητας της επιλεχθείσας μεθόδου, ώστε εφόσον αυτή καταστεί μη λειτουργική, η 

εταιρεία να προβεί άμεσα σε υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση του ανωτέρω 

θέματος. 

Επίσης, δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική αξιοποίηση, 

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

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

της. Από την εντυπωσιακή ανταπόκριση των ενδιαφερομένων εταιρειών καθώς κατατέθηκαν 
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περισσότερες των δέκα (10) προσφορών από σχετικά μεγάλες  εταιρείες, με ανάλογη 

τεχνογνωσία στον τομέα της επιχειρηματικής αξιοποίησης της ιλύος,  διαφαίνεται ότι το 

συγκεκριμένο προιόν, παρουσιάζει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η εξέταση των φακέλων των 

υποψηφίων επενδυτών εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. 

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

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

ελαχιστοποίηση του προβλεπόμενου κόστους.  

Επιπροσθέτως, από το 2012 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 

έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την 

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

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

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

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

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

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

τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της ιλύος.  

 

• Την 21 Φεβρουαρίου 2013 το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ 

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

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

διαγωνιστικής διαδικασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

την 19 Απριλίου 2013, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 29.04.2013.  

• Κατά την τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της 30 Ιουνίου 2014 το ΤΑΙΠΕΔ κατέθεσε την 

ακόλουθη ανακοίνωση: «Η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την ΕΥΔΑΠ δημιουργεί ένα νέο 

δεδομένο στο θέμα της αποκρατικοποίησης των εταιριών υδάτων.Το ΤΑΙΠΕΔ, σεβόμενο τους 

νομικούς θεσμούς, αλλά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θα προχωρήσει στο αμέσως 

επόμενο διάστημα σε επανεξέταση της διαδικασίας αξιοποίησης της ΕΥΑΘ και θα ανακοινώσει 

τις σχετικές αποφάσεις του.Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ είναι να αξιοποιεί στοιχεία 

της περιουσίας του Δημοσίου με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, άρα και το συμφέρον των 

πολιτών, ενώ παράλληλα οφείλει να διασφαλίζει την νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και 

αξιοπιστία του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.». 

• Βάσει του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/Α/17-9-2013 άρθρο 52, υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α Α΄και Β΄ 

βαθμού προς την ΕΥΑΘ ΑΕ, που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 31-7-2013, εξοφλήθησαν για 

λογαριασμό των ανωτέρω φορέων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αφαιρουμένων τυχόν 

προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλων επιβαρύνσεων.Κατόπιν τούτου με την υπ΄αριθμό 

38560/2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2410/Β/26-9-

2013) απαιτήσεις συνολικού ποσού € 12.868 των    Ο.Τ.Α Α΄και Β΄βαθμού, που είχαν  καταστεί 

ληξιπρόθεσμες την 31-7-2013, κατεβλήθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την  αφαίρεση 

των τόκων, συνολικού ποσού € 2.234. 

• Βάσει του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/11-10-2013) άρθρο 131, επήλθε ρύθμιση θεμάτων μεταξύ 

της ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, για έργα και μελέτες αρμοδιότητας ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ  που 

ανατέθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν μονομερώς από την ΕΥΑΘ ΑΕ μετά την 26-7-2001, χωρίς να 

υπογραφούν μεταξύ των δύο μερών οι προβλεπόμενες συμβάσεις.Στις  13-12-2013 με την 

υπ΄αριθμό 6067 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3180/Β) των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας-Θράκης 

εγκρίθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής για μεταβίβαση πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, σύμφωνα με έκθεση αποτίμησης 

Ορκωτού Ελεγκτή, που όρισαν από κοινού τα 2 μέρη. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης επέφερε 

μείωση των υφισταμένων οφειλών της πρώτης προς την δεύτερη. 

• Η τακτική γενική συνέλευση της 30
ης

 Ιουνίου 2014 ενέκρινε την διανομή στους μετόχους 

αφορολόγητου αποθεματικού που είχε σχηματισθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.2238/1994 

και την καταβολή του αναλογούντος φόρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013. 

Επίσης στην ίδια γενική συνέλευση εγκρίθηκε η διανομή στους μετόχους του αδιάθετου 

υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων. 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

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

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

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

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

πακέτων λογισμικού και ανάπτυξης εξειδικευμένων μηχανογραφικών εφαρμογών. Κινητήριος μοχλός 

της Εταιρείας είναι το προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

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

δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και ασκεί τη δραστηριότητά της, είναι η εξής: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ: οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Συκεών, 

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

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

Θεσσαλονίκης. 

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

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

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

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

Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου και της Κοινότητας Ευκαρπίας. 

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

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

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

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

Δήμου Χαλάστρας. 

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

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

Φιλύρου του Δήμου Χορτιάτη. 

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

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

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

Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών. 

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

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

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

Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας. 

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

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

υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης στον οικείο Δήμο. 

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

κοινή απόφαση των συναρμοδίων υπουργών μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε περιοχή 

ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των παραπάνω περιοχών. 
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Επίσης, προβλέπεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών, όσον αφορά την επέκταση των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε συνεργασία με τους Καλλικρατικούς Δήμους Δέλτα, Πυλαίας – 

Πανοράματος - Χορτιάτη, Θερμαϊκού καθώς και η ένταξη στο δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. της περιοχής 

Νικόπολης.  

 

Με στόχο την διερεύνηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική αξιοποίηση, τόσο της αποθηκευμένης όσο και της 

καθημερινά παραγόμενης Ιλύος, με σκοπό τη συνεργασία με άλλες εταιρείες, για την παραγωγή 

εδαφοβελτιωτικών προϊόντων ή ενέργειας μετά από την καύση τους. Από την εντυπωσιακή 

ανταπόκριση των ενδιαφερομένων εταιρειών καθώς κατατέθηκαν περισσότερες των δέκα (10) 

προσφορών από σχετικά μεγάλες εταιρείες, με ανάλογη τεχνογνωσία στον τομέα της επιχειρηματικής 

αξιοποίησης της ιλύος, διαφαίνεται ότι το συγκεκριμένο προϊόν, παρουσιάζει σημαντικό επενδυτικό 

ενδιαφέρον. 

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

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

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

εκφράσει θετική γνώμη, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες εγκατάστασης. 

Σημειώνεται ότι δεν έχει επέλθει διακοπή κλάδου εκμετάλλευσης. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως πραγματοποίησε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

συνολικού ποσού € 286τα οποία αφορούσαν σε ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για την 

προστασία των υδατικών πόρων, σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής και την προστασία του 

περιβάλλοντος, με τον έλεγχο των υπερχειλίσεων των παντορροϊκών συστημάτων. 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική συμβίωση με την 

τοπική κοινωνία και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν να αποτελούν 

αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της Εταιρείας. 

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως, όπως και κατά την προηγούμενη, 

δενδιατηρούσε υποκαταστήματα εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης μέσω 

των οποίων ασκεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της. 

 

 

ΊΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσεως δεν υπήρχαν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που να κατέχονται 

από την ίδια ή από άλλη επιχείρηση που περιλήφθηκε στην ενοποίηση. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

Κίνδυνοι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται ο Όμιλος 

 

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

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

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

χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικού μονοπωλίου, όπου είναι εξαιρετικά δυσχερής η ανάπτυξη 
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εναλλακτικών δικτύων και η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού, όπου οι καταναλωτές θα 

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

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

υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης παρέχονται από ιδιωτικές ή κρατικές εταιρείες (ή Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης) χωρίς να είναι δυνατή η ανάπτυξη ανταγωνισμού εντός των συγκεκριμένων 

γεωγραφικών ορίων εντός των οποίων οι εταιρείες αυτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Τα συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά του κλάδου ύδρευσης και αποχέτευσης (που διαφοροποιούν 

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

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

ανάπτυξης ανταγωνισμού, όπως, ενδεικτικά στην περίπτωση της παροχής τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών. 

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

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

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

όπως η επιλογή του παρόχου των υπηρεσιών (providerofservices) ύδρευσης-αποχέτευσης λάβει χώρα 

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

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

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

αποχέτευσης θα παρέχει υπηρεσίες στους καταναλωτές. 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

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

εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε 

τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες 

περιγράφονται κατωτέρω: 

 

Κίνδυνος της Αγοράς 

(i) Συναλλαγματικόςκίνδυνος   

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

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

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

(ii) Κίνδυνος τιμής 

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

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

έχει καθοριστεί για τη χρονική περίοδο 1/1/2012 έως και 31/12/2013, προβλέποντας για τη χρήση 2013 

ετήσια μεσοσταθμική αύξηση 1% των υπηρεσιών ύδρευσης και 4% των τελών αποχέτευσης (80% από 

76%) επί της αξίας ύδατος. 

Με την υπ΄αριθμ. 74/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, αποφασίστηκε η έκδοση Κ.Υ.Α χρονικής 

διάρκειας ενός έτους, με την οποία θα καθορισθούν τα τιμολόγια περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014, 

στο ίδιο ακριβώς ύψος που είχαν καθορισθεί με την Κ.Υ.Α  4799/19-12-2012, ώστε να εξασφαλισθεί η 

ομαλή λειτουργία της εταιρείας και να διασφαλισθούν τα έσοδα της κατά τη φάση της μετάβασής της, 

στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο τιμολόγησης. 

Στις 31.12.2014δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις. 

 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Ο Όμιλος αντιμετωπίζει περιορισμένο κίνδυνο επιτοκίων στα έντοκα στοιχεία Ενεργητικού 

(προθεσμιακές καταθέσεις) και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ως ένα 

σημείο εξαρτημένες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 
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Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί κατά 

περίπτωση τη διάρκεια και το είδος των προθεσμιακών καταθέσεων. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. 

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

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

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

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

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

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

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

ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού.  Στις εμπορικές απαιτήσεις των πελατών του ομίλου 

περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τις οποίες η 

εταιρεία δε σχηματίζει πρόβλεψη καθώς προσδοκά ότι θα τις εισπράξει στο σύνολό τους. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

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

διαθεσίμων. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

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

Διευθυντικά Στελέχη της καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν σημαντικό ποσοστό του 

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

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

χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014 και την 31η Δεκεμβρίου 2014 αντίστοιχα καθώς και την προηγούμενη 

χρήση, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες (βλέπε και σημ.27 των οικονομικών καταστάσεων): 

01/01 - 31/12/2014 01/01 - 31/12/2013 01/01 - 31/12/2014 01/01 - 31/12/2013

Έσοδα                                   -                                       -   -                                                                  38 

Έξοδα                                   -                                       -   1.411 1.050

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών και μελών διοίκησης 745 758 744 754

31-Δεκ-14 01/01 - 31/12/2013 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Απαιτήσεις                                   -    - 144 144

Υποχρεώσεις                                   -    - 196 215

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και 

μέλη διοίκησης 13 13 13 13

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 

μέλη διοίκησης 5 4 3 -                                 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι 

χιλιάδες ευρώ (€ 40.656.000) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες 

(36.300.000) κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και δώδεκα 

λεπτά (€ 1,12) η κάθε μία.  

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία: Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης). Τα δικαιώματα των Μετόχων που 
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πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η 

καταβεβλημένη αξία της μετοχής. 

Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας 

και ειδικότερα: 

• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας. 

Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού διανέμεται 

από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από 

την Γενική Συνέλευση, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται επίσης από τη Γενική 

Συνέλευση. Για το μέρισμα της χρήσης 2014προτείνεται η διανομή μερίσματος0,121 €/μετοχή, ώστε να 

αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας λόγω του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος 

που υλοποιεί η Εταιρεία. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού 

δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από 

την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο 

τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος 

παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το 

τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. 

• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης 

κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

• το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και 

την ανάληψη νέων μετοχών. 

• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων των Ορκωτών 

Λογιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

• Το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση,το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους 

δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε 

θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 

• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια 

της εκκαθάρισης. 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην Ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται ως ορίζει ο Νόμος 2190/1920 άρθρο 8β και δεν υφίστανται 

περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της. Οι μετοχές της είναι άυλες εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/26-7-2001) προέβλεπε ότι «το 

Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 49% του 

εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας». Η παράγραφος αυτή καταργήθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν.4092/2012 με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 07/09/2012. Εν συνεχεία 

η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21/02/2013 κατήργησε και την αντίστοιχη διάταξη του 

άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘ. 9 ΕΩΣ 

11 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 . 

Οι Μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της 

Εταιρείας την 31/12/2014 είναι οι ακόλουθοι :  

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 31/12/2013 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου Α.Ε.  26.868.000  74,02% 

SUEZENVIRONNEMENTCOMPANY 1.982.870  5,46% 
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Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 

μικρότερο του 2,0 % 

 

7.449.130  20,52% 

ΣΥΝΟΛΟ 36.300.000  100,00% 

 

 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν 

από τις μετοχές της. 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου 

που απορρέουν από τις μετοχές της. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται 

από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία 

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να 

εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία 

των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά 

ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την 

ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Για την αγορά ιδίων μετοχών 

η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 

του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας. 

ΚΑΘΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ, 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΗΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 

στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

ΚΑΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Η ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΒΑΣΙΜΟ ΛΟΓΟ Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό 

της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης 

χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Δεδομένης της κερδοφορίας της Εταιρείας, η Διοίκηση της Εταιρείας, προτείνει την διανομή μερίσματος 

ίσου με  € 0,121 ανά μετοχή. Συγκεκριμένα προτείνεται το Μέρισμα να ανέλθει στο ποσό των € 4.407 για 

την χρήση του 2014, το οποίο αφορά ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του 

τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, έναντι του ποσού των € 4.360 την 

προηγούμενη χρήση του 2013, για το σύνολο των 36.300.000 ανώνυμων μετοχών. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

Ενότητα: Ι. Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης  

 

Με την παρούσα δήλωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ακολουθώντας τα οριζόμενα από την 

παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/20 και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 3873/2010 

δηλώνει ότι έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ και κατόπιν τροποποιήθηκε, στο πλαίσιο της πρώτης 

αναθεώρησής της, από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης στις 28 Ιουνίου 2013                                                    

(http://www.helex.gr/documents/10180/2227277/HCGC_GR_20131022.pdf/e8e7b6da-6dd0-4c30-

90e9-79fe9ca8383d)  

 

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει δύο ειδών διατάξεις: «γενικές αρχές», οι 

οποίες απευθύνονται σε όλες τις εταιρείες εισηγμένες και μη, και «ειδικές πρακτικές» οι οποίες 

αφορούν μόνο σε εισηγμένες εταιρείες. Ο Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή 

εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες που τον υιοθετούν να δημοσιοποιούν την πρόθεση 

τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με το σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να 

εξηγούν τους λόγους μη συμμόρφωσης τους με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές. Ο Κώδικας έχει 

ενσωματώσει όλες τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις περί εταιρικής διακυβέρνησης ενώ 

περιλαμβάνει και ειδικές πρακτικές που υπερβαίνουν αυτές. Η Ε.Υ.Α.Θ. συμμορφώνεται πλήρως με το 

σύνολο των νομοθετικών απαιτήσεων περί εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ δεν εφαρμόζει προς το παρόν, 

τουλάχιστον, κάποιες από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα που υπερβαίνουν τις νομοθετικές 

απαιτήσεις.  

 

Οι αποκλίσεις από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρουσιάζονται και αιτιολογούνται στον 

Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Ειδική Πρακτική Ελληνικού  

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Εξήγηση / αιτιολόγηση απόκλισης από την ειδική πρακτική του Ελληνικού 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Μέγεθος & Σύνθεση του ΔΣ:  

Ειδική πρακτική 2.3 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. αποτελείται από 2 ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη. 

Τα ανεξάρτητα μέλη παρέχουν στον Διοικητικό Συμβούλιο ανεξάρτητες και 

αμερόληπτες απόψεις. Σε επόμενο στάδιο θα διερευνηθεί και αξιολογηθεί 

η σχετική πρακτική και η δυνατότητα εφαρμογής της στην Ε.Υ.Α.Θ.  

Μέγεθος & Σύνθεση του ΔΣ:  

Ειδική πρακτική 2.8 

Η Ε.Υ.Α.Θ. δεν έχει προς το παρόν υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική 

ποικιλομορφίας για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.. Το γεγονός 

ότι αποτελεί Εταιρεία που συμμετέχει έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο δεν 

επιτρέπει την παράκαμψη των διαδικασιών επιλογής και προαγωγής 

στελεχών που προβλέπονται για τους δημόσιους φορείς.  

Ωστόσο, η Εταιρεία δημοσιοποιεί στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης τη 

σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέροντας στοιχεία που 

σχετίζονται με στοιχεία ποικιλομορφίας (φύλο, εμπειρία κλπ). 
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Ειδική Πρακτική Ελληνικού  

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Εξήγηση / αιτιολόγηση απόκλισης από την ειδική πρακτική του Ελληνικού 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του 

Προέδρου του ΔΣ: Ειδική Πρακτική 3.1 

Στην Ε.Υ.Α.Θ. ο ρόλος του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος 

Συμβούλου ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο.  Γενικά, οι αρμοδιότητες 

του Προέδρου και του Διευθύνοντος θεσπίζονται στο Κωδικοποιημένο 

Καταστατικό της Εταιρείας και σε λοιπά εσωτερικά έγγραφα (Κανονισμός 

Εσωτερικής Λειτουργίας). Παρόλα αυτά, θα διερευνηθεί η δυνατότητα 

βελτίωσης της παράθεσης των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος 

Συμβούλου στα εσωτερικά έγγραφα της Εταιρείας.  

 

Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του 

Προέδρου του ΔΣ: Ειδική Πρακτική 3.3 

Στην Ε.Υ.Α.Θ. ο ρόλος του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος 

Συμβούλου ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο και δεν έχει οριστεί ως 

Αντιπρόεδρος κάποιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.  

Η απόφαση για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου ΔΣ από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο πάρθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων που συνεδρίασε την 13
η
 Δεκεμβρίου 2012. Ωστόσο, 

λαμβάνοντας υπόψη πάντα τον χαρακτήρα της ΕΥΑΘ και τη μετοχική της 

σύνθεση, η Εταιρεία θα εξετάσει σε επόμενο στάδιο τη δυνατότητα 

διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου από τις 

αρμοδιότητες του Προέδρου του ΔΣ και την άσκηση τους από 

διαφορετικό πρόσωπο.  

Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του 

Προέδρου του ΔΣ: Ειδική Πρακτική 3.4 

Στην Ε.Υ.Α.Θ. δεν έχει οριστεί Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος και ως εκ 

τούτου δεν προΐσταται στην αξιολόγηση του Προέδρου από το ΔΣ, καθώς 

και στη συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών.  

Ανάδειξη υποψήφιων μελών του ΔΣ: 

Ειδική Πρακτική 5.1 / θητεία 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Υ.Α.Θ. η θητεία του ΔΣ είναι πενταετής. 

Η συγκεκριμένη διάρκεια θητείας εξυπηρετεί τον αναπτυξιακό και 

στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας και δεν αναμένεται να μειωθεί. 

Ανάδειξη υποψήφιων μελών του ΔΣ: 

Ειδική Πρακτική 5.4 , Ειδική Πρακτική 

5.5, Ειδική Πρακτική 5.6, Ειδική 

Πρακτική 5.7 

Στην Ε.Υ.Α.Θ. δεν έχει συσταθεί επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων 

μελών ΔΣ.  

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Ε.Υ.Α.Θ και της Νομοθεσίας που 

διέπει τη λειτουργία της η πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε 

περιορισμένο επίπεδο. 

Λειτουργία του ΔΣ: Ειδική Πρακτική 6.1 Δεν υφίσταται κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ της Ε.Υ.Α.Θ.  Ωστόσο, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναγνωρίζοντας την αξία του 

κανονισμού λειτουργίας στην επιτέλεση των καθηκόντων του αναμένεται 

να προχωρήσει στην ανάπτυξη σχετικού κανονισμού.  

Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου: 

Ειδική Πρακτική 7.1, Ειδική Πρακτική 

7.3 

 Μέχρι και τη σύνταξη της παρούσας δήλωσης δεν υφίστανται 

διαδικασίες αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών 

του, στις οποίες να προΐσταται ο Πρόεδρος. Επιπλέον, το ΔΣ δεν αξιολογεί 

την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία θα έπρεπε να 

προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος 

του, ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. 

Η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων.   
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Ειδική Πρακτική Ελληνικού  

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Εξήγηση / αιτιολόγηση απόκλισης από την ειδική πρακτική του Ελληνικού 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου: 

Ειδική Πρακτική 7.2 

Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συνέρχονται περιοδικά χωρίς την παρουσία 

εκτελεστικών μελών προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των 

εκτελεστικών μελών και να καθορίζονται οι αμοιβές τους. Οι αμοιβές των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση 

των μετόχων.  

Η αξιολόγηση του ΔΣ πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση, 

ωστόσο θα εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης διαδικασιών που θα 

καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση της λειτουργίας του ΔΣ. Ο σχεδιασμός 

της διαδικασίας αξιολόγησης θα εξεταστεί κατόπιν της ανάπτυξης 

κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ.  

 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: Ειδική 

Πρακτική 1.7 

Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δήλωσης δεν έχει αναπτυχθεί 

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Ωστόσο, 

αναγνωρίζοντας την αξία του Κανονισμού Λειτουργίας στην αρτιότερη 

και αποτελεσματικότερη επιτέλεση των καθηκόντων των μελών της 

Επιτροπής Ελέγχου, αναμένεται να αναπτυχθεί ο σχετικός Κανονισμός 

εντός του επόμενου έτους. 

Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών: 

Ειδική Πρακτική 1.1, Ειδική Πρακτική 

1.10 

Όλα τα μέλη του ΔΣ αμείβονται με σταθερή αμοιβή, ενώ για τα 

εκτελεστικά μέλη έχει τεθεί και ανώτατο όριο αμοιβής. Συνεπώς, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν με την εταιρική στρατηγική και τους 

σκοπούς της Εταιρείας, αλλά ούτε και συσχέτιση αμοιβών – απόδοσης 

εκτελεστικών μελών. 

Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών: 

Ειδική Πρακτική 1.4 

Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του ΔΣ εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση. Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν προκύπτουν 

μετά από σχετική πρόταση της επιτροπής αμοιβών, καθώς στην Ε.Υ.Α.Θ. 

προς το παρόν δεν έχει συσταθεί επιτροπή αμοιβών (οι λόγοι μη 

σύστασης αναφέρθηκαν ανωτέρω).  

Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών: 

Ειδική Πρακτική 1.6, Ειδική Πρακτική 

1.7, Ειδική Πρακτική 1.8, Ειδική 

Πρακτική 1.9 

Στην Ε.Υ.Α.Θ. προς το παρόν δεν έχει συσταθεί επιτροπή αμοιβών (οι 

λόγοι μη σύστασης αναφέρθηκαν ανωτέρω). 

 

Ενότητα: ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 

σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες και πολιτικές στο σύνολο των Διευθύνσεών της, οι 

οποίες περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες αποτελούν δικλείδες 

ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή αποτύπωση της οικονομικής θέσης και των επιδόσεών της 

μέσω της ετήσιας έκθεσης και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με;  

• Την αναγνώριση και αξιολόγηση των υφιστάμενων κινδύνων ως προς την αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

• Τον διοικητικό σχεδιασμό και παρακολούθηση αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη. 

• Την πρόληψη και την αποκάλυψη απάτης. 
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• Τις καθορισμένες αρμοδιότητες των στελεχών σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμών, 

εισπράξεων, ασφάλειας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.  

• Τις διαδικασίες κλεισίματος χρήσης καθώς και σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων.  

• Τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ακρίβειας των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών 

στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας.  

Ειδικά για τη διαχείριση κινδύνων λεπτομερής αναφορά περιλαμβάνεται στο κύριο σώμα της 

Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Ενότητα: ΙΙΙ. Τρόπος λειτουργίας και Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, βασικές εξουσίες της καθώς 

και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησής τους. 

 

α) Τρόπος λειτουργίας και εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

Ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και οι εξουσίες της καθώς και τα 

δικαιώματα των μετόχων και ο τρόπος άσκησής τους περιέχονται αναλυτικά στα άρθρα 27 έως και 38 

του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό σε έντυπη μορφή στα κεντρικά 

γραφεία της Εταιρείας.  

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης, η 

οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους 

μετόχους.  

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά σε 

τόπο και χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του α’ εξαμήνου από την λήξη κάθε 

εταιρικής χρήσης. 

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση της με 

την πρόσκληση η οποία αναφέρει με σαφήνεια τον τόπο και χρόνο σύγκλησης, τα θέματα ημερήσιας 

διάταξης και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι μέτοχοι για να έχουν δικαιώματα 

συμμετοχής και ψήφου. 

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται και εκπροσωπείται το 

1/5 του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται αυξημένη απαρτία 2/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το καταστατικό. 

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και έχουν δικαιώματα ψήφου εκλέγουν πρόεδρο 

και γραμματέα. Ακολούθως συζητούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και λαμβάνονται αποφάσεις 

επί των θεμάτων αυτών με απόλυτη πλειοψηφία. 

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. 

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:  

α) την παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας 

β) την τροποποίηση του καταστατικού μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 

δ) την εκλογή των μελών του ΔΣ, των ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών 

ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

στ) την διάθεση των κερδών. 

 

β) Δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας 
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Τα δικαιώματα των μετόχων καθώς και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας αναφέρονται στα 

προαναφερθέντα άρθρα του καταστατικού. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από την μετοχή της είναι ανάλογα με το 

ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή 

παρέχει όλα τα δικαιώματα που πρέπει ο Κ.Ν 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το 

καταστατικό της και ειδικότερα: 

• Δικαίωμα μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά 

την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως 

μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Μέρισμα 

δικαιούται κάθε μέτοχος , ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων 

κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα καταβάλλεται στο μέτοχο 

εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το 

δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο δημόσιο 

μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική 

Συνέλευση. 

• Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετρητά και 

την ανάληψη νέων μετοχών. 

• Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών 

ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

• Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα επιμέρους δικαιώματα: 

νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 

• Δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου 

που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση.  

• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη 

διάρκεια της εκκαθάρισης. 

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που 

κατέχουν. 

 

Ενότητα : IV. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν άλλων 

διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών.  

α) Σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας αλλά και οι αρμοδιότητες (εκχωρητέες και μη) του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας περιέχονται αναλυτικά στα άρθρα 12 έως 25 του καταστατικού της, καθώς 

και στον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας ο οποίος είναι διαθέσιμος στο κοινό σε έντυπη μορφή 

στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. 

Μέχρι την σύνταξη της δήλωσης αυτής δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13 Δεκεμβρίου 2012 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 

για πενταετή θητεία, η οποία λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2017 και αποτελείται από τα ακόλουθα 11 

μέλη: 

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

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

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

4. Απόστολος Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

5. Δημήτριος Ζακαλκάς, μη εκτελεστικό μέλος 

6. Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό μέλος 

7. Σωτήρης Καραχάλιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

8. Μάρκος Τσαφής, μη εκτελεστικό μέλος 

9. Νικόλαος Χατζηαντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος 
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10. Γεώργιος Αρχοντόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 

11. Κωνσταντίνος Μαριόγλου, μη εκτελεστικό μέλος 

Με απόφαση το Δ.Σ. 335/13-11-2014 και κατόπιν αρχαιρεσιών του συλλόγου εργαζομένων της 

εταιρείας τοποθετήθηκε στη θέση του κ.Κωνσταντίνου Μαριόγλου η κυρία Παρθένα Θεοδωρίδου.   

Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 

επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη.  

Ακολουθούν στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου και την ηλικία των μελών 

του Δ.Σ. και των Διευθυντικών Στελεχών:  

 

ΔιοικητικόΣυμβούλιο  Αριθμός ατόμων % 

Άντρες 8 73% 

Γυναίκες 3 27% 

Σύνολο 11 100% 

Το εύρος της ηλικίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι από 45 έως 67 ετών 

 

Διευθυντικάστελέχη Αριθμός ατόμων % 

Άντρες 8 89% 

Γυναίκες 1 11% 

Σύνολο 9 100% 

Το εύρος της ηλικίας των μελών του Διευθυντικών στελεχών είναι από 52 έως 67 ετών. 

 

β) Ανεξαρτησία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Τα δύο ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν όλες τις απαιτήσεις του Κώδικα σε ό,τι 

αφορά στις σχέσεις εξάρτησης. 

 

γ)Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1. – 31.12.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε είκοσι επτά (27) 

συνεδριάσεις στις οχτώ (8) εκ των οποίων συμμετείχαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νόμιμα 

εκπροσωπούμενα, όλα τα μέλη του Δ.Σ. Στις 10 συνεδριάσεις απουσίαζε ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος 

και σε εννιά (9) συνεδριάσεις απουσίαζαν δύο έως τρία (2-3)  μη εκτελεστικά μέλη.  

 

δ)Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Επιτροπή ελέγχου 

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί Επιτροπή 

Ελέγχου αποτελούμενη από:  
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• Τον κ. Δημήτριο Ζακαλκά, μη εκτελεστικό μέλος, δικηγόρος 

• Τον κ. Απόστολο Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος 

• Τον κ. Σωτήριο Καραχάλιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μηχανολόγος μηχανικός 

Χρέη Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου εκτελεί ο κ. Δημήτριος Ζακαλκάς.  

Στις τακτικές συνεδριάσεις της ανωτέρω επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

χρήσης 1.1. – 31.12.2014 για τις οποίες υφίστανται τα αντίστοιχα πρακτικά, στις οποίες συμμετείχαν 

αυτοπροσώπως όλα τα ως άνω μέλη της, και κατά τις οποίες απασχολήθηκαν με τα ακόλουθα 

θέματα: 

i) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της χρήσης 

2014 και των α’ / γ’ τριμήνων και α’ εξαμήνου 2014,  

ii) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς 

και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Διευθυντή της Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου 

της εταιρείας κυρίου Ιωάννη Κασιούλα,  

iii) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των σχετικών οικονομικών 

καταστάσεων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Σωτήριο Κωνσταντίνου ΑΜ ΣΟΕΛ (13671) και Κωνσταντίνο 

Κουτρουλό (ΑΜ ΣΟΕΛ 25701) iv) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την 

ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών και 

του οικείου ελεγκτικού οίκου GRANTTHORNTONHELLAS, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην 

Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από αυτούς. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε συνολικά 4 φορές μέσα στο έτος.  

 

ε)Αξιολόγηση και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Μέχρι την σύνταξη της δήλωσης αυτής δεν λειτουργεί επιτροπή αμοιβών καθώς και δεν υφίστανται 

διαδικασίες αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. 

Η αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προσδιορισμός των αμοιβών τους καθώς 

και της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται από την Γενική Συνέλευση. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν επιπρόσθετες αμοιβές από την εταιρεία, με 

εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και των δύο μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ οι οποίοι είναι 

εκπρόσωποι των εργαζομένων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με εξαίρεση τις 

αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου οι οποίες καθορίζονται από τη σχετική 

Νομοθεσία.  

 

ζ)Συμπεριφορά των μελών της Διοίκησης και των στελεχών της Εταιρείας 

 

Όλα τα μέλη της Διοίκησης και τα στελέχη της Εταιρείας υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους 

Κανόνες Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας, οι οποίοι περιλαμβάνονται 

στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. 
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31
η
 Δεκεμβρίου2014 γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να 

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

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

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 30Μαρτίου  2015 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Νικόλαος Παπαδάκης  Πηνελόπη Ράλλη  Κωνσταντίνος Κουτρούκης 

 

 

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ 

 

 

 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Α.Δ.Τ. AΚ 869759 Α.Δ.Τ. ΑΚ 901780 Α.Δ.Τ. Π 804011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

24 

31Δεκεμβρί

ου 2014 

 

 

 

 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

Προς τους Μετόχους της ΕταιρείαςΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται 

από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2014, τις 

εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 

με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 

κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 
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την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 

του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της θυγατρική αυτής κατά την 

31
η
 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ 

του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 

β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

 

Κωνσταντίνου Σωτήρης Κουτρουλός Κωνσταντίνος 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 25701 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

Σημ. 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7 80.652 80.872 80.653 80.872

Ασώματες ακινητοποιήσεις 8 146 94 146 94

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 9 -                             -                              60 60

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 25 4.756 5.596 4.756 5.596

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 1.532 1.762 1.532 1.762

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 87.087 88.324 87.147 88.384

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέματα 11 1.274 1.711 1.274 1.711

Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 12 50.707 47.997 50.783 48.068

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 13 50.305 53.588 49.911 53.365

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 102.286 103.296 101.967 103.144

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 189.373 191.620 189.115 191.528

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά

Μετοχικό  Κεφάλαιο 14 40.656 40.656 40.656 40.656

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 14 2.830 2.830 2.830 2.830

Αποθεματικά κεφάλαια 15 26.865 29.149 26.842 29.134

Αποτελέσματα εις νέον 75.433 70.728 75.153 70.593

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 145.784 143.363 145.481 143.212

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 16 3.345 2.796 3.345 2.796

Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και 

έξοδα 17 7.058 7.423 7.058 7.423

Επιχορηγήσεις 18 3.117 3.420 3.117 3.420

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 19 13.380 13.126 13.380 13.126

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 26.899 26.765 26.899 26.765

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις  20 10.183 13.969 10.286 14.027

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 21 6.507 7.523 6.449 7.523

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 16.690 21.492 16.734 21.550

Σύνολο Υποχρεώσεων 43.589 48.257 43.633 48.315

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 189.373 191.620 189.115 191.528

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

Σημ. 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Πωλήσεις 73.693 72.299 73.693 72.299

Μείον: Κόστος Πωλήσεων 22 (47.425) (46.479) (46.806) (45.778)

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 26.268 25.821 26.886 26.522

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 23 3.392 3.418 3.290 3.318

29.660 29.238 30.177 29.840

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής 22 (6.749) (5.004) (7.381) (5.644)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 22 (3.437) (4.245) (3.456) (4.176)

Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης 22 (286) (306) (359) (344)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 23 (828) (3.947) (828) (3.942)

Λειτουργικά αποτελέσματα 18.361 15.736 18.152 15.734

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 24 1.972 1.960 1.971 1.957

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 20.333 17.696 20.122 17.692

Έσοδα επενδύσεων -                             -                                  -                           38                                    

Αποτελέσματα προ φόρων 20.333 17.696 20.122 17.730

Φόρος Εισοδήματος 25 (6.950) (4.621) (6.892) (4.616)

Αποτελέσματα μετά φόρων 13.383 13.075 13.230 13.114

Κατανέμονται σε:

Μέτοχοι Μητρικής 13.383 13.075 13.230 13.114

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους:

Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα 

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:

Αναλογιστικα Αποτελεσματα (456)                          (26)                                  (456)                         (26)                                  
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 

φόρους 12.927 13.049 12.774 13.088

Κατανέμονται σε:

Μέτοχοι Μητρικής 12.927 13.049 12.774 13.088

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                             -                                  -                           -                                  

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 26 0,3687 0,3602 0,3645 0,3613

Βασικά 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 

 

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Ομίλου 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 

το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά 

αποθεματικά

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / 

Αποτελέσματα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2014 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 9.234 19.914 70.729 143.363

Κέρδη χρήσης 01/01 - 31/12/2014 - - 646               - 12.736 13.383

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης 01/01 - 

31/12/2014 - - - - (456) (456)

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - (2.930)             (7.575)                                         (10.505)         

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2014 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 9.880 16.984 75.434 145.785

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2013 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 8.580 19.914 64.215 136.195

Κέρδη χρήσης 01/01 - 31/12/2013 - - 654 - 12.421 13.075

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης 01/01 - 

31/12/2013 (26) (26)

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (5.881)                                         (5.881)           

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2013 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 9.234 19.914 70.729 143.363  

 

 

 

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Εταιρίας 

                                                                                                           Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 

το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά 

αποθεματικά

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / 

Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2014 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 9.219 19.914 70.594 143.213

Κέρδη χρήσης 01/01 - 31/12/2014 - - 639               - 12.592 13.230

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης 01/01 - 

31/12/2014 (456) (456)

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - (2.930)             (7.575)                                         (10.505)         

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2014 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 9.858 16.984 75.155 145.482

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2013 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α. 40.656 2.830 8.565 19.914 64.041 136.006

Κέρδη χρήσης 01/01 - 31/12/2013 - - 654               - 12.460 13.114

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης 01/01 - 

31/12/2013 (26) (26)

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - - (5.881)                                         (5.881)           

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2013 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α 40.656 2.830 9.219 19.914 70.594 143.212  
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Έµµεση Μέθοδος 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

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

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

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

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

παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Διοικητικό Συμβούλιο:   

 

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

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

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

4. Απόστολος Αποστόλου, ανεξάρτητο μηεκτελεστικό μέλος 

5. Δημήτριος Ζακαλκάς, μη εκτελεστικό μέλος 

6. Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό μέλος 

7. Σωτήρης Καραχάλιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

8. Μάρκος Τσαφής, μη εκτελεστικό μέλος 

9. Νικόλαος Χατζηαντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος 

10. Γεώργιος Αρχοντόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 

11. Παρθένα Θεοδωρίδου, μη εκτελεστικό μέλος 

 

 

Έδρα εταιρείας:  Εγνατία 127 

   54635, Θεσσαλονίκη    

   Ελλάδα  

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:  41913/ 06/ Β/ 98/ 32  

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 58240404000 

 

ΕλεγκτικήΕταιρεία: GRANTTHORNTONAE 

Ζεφύρου 56 

175 64Παλαιό Φάληρο 

Αθήνα, Ελλάδα 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 127 

 

 

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
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2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές  καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (Δ.Π.Χ.Α.), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(Δ.Λ.Π) και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των  Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31 

Δεκεμβρίου 2014. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, είναι ίδιες με αυτές που 

ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2013 και περιγράφονται σε αυτές.  Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν 

αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας 

χρήσης. Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις και 

των αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος όπως γνωστοποιείται στις 

λογιστικές αρχές της εταιρείας παρακάτω και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. την 30.03.2015. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση 

συγκεκριμένων εκτιμήσεων και παραδοχών. Απαιτεί επίσης την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στο 

στάδιο της εφαρμογής των λογιστικών αρχών της εταιρίας. Οι περιοχές που εμπεριέχουν υψηλότερο 

βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή οι περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές 

στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται κατωτέρω στη σημείωση 5. 

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

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

ξεκινούν από 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών στις Οικονομικές Καταστάσεις του, αν και δεν αναμένεται να έχει 

καμία.  

2.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την κλειόμενη οικονομική χρήση  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την κλειόμενη οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» 

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

απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με 

ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 

28 (Τροποποίηση). Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

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

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

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

ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 
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τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη 

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

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

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

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

συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protectiverights), καθώς επίσης και 

αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

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

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

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

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

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

συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό 

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

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

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

έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 

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

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

από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structuredentities). Μία 

οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 

γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 

ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

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

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

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

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

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

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

αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  

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

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

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

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

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

κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από 

κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες 

μετάβασης» 

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

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

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

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

σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structuredentities) δεν 

απαιτείται. 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια 

ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

μείον έξοδα πώλησης όταν  έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί 

την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα 

περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. 

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

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το 

οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να 

εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον 

πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες &εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 

μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική 

Αντιστάθμισης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και 

αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη 

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

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

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 

μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική 

αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη 

μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 

αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
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επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

17 Ιουνίου 2014) 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει 

επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το 

δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς 

(ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως 

περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, 

ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε 

μια συγκεκριμένη ημερομηνία. 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

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

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών 

στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν 

είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές 

εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες 

για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα 

έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που 

ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής 

θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών 

οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός 

επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας»(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 

σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας 

συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως 

αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα 
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(είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά 

τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και 

της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών 

καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής 

από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των 

θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον 

‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό 

του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο 

της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». 

Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, 

που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την 

συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης 

βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η 

επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 
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Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 

συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της 

αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία 

που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική 

εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του 

σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές 

καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolioexception’) έχει εφαρμογή σε όλα 

τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του 

πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) 

αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το 

αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να 

λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 

προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και 

διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του 

ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το 

ΔΛΠ 34.  



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

37 

31Δεκεμβρί

ου 2014 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 

υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το 

νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε 

αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

3. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον Όμιλο. Η μητρική αποκτά 

και ασκεί έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα 

οποία είναι ασκήσιμα κατά το χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη 

προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές 

ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται οέλεγχος επ’ αυτών και 

παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος παύει ναυφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος 

κτήσηςμιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών 

πουεκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον 

τυχόνκόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή. Τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία, 

υποχρεώσεις καιενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση 

επιμετρώνται κατά τηνεξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το 

κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται 

ως υπεραξία. Αν το συνολικόκόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί 

μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, ηδιαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των 

εταιρειώντου Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, αλλά 

λαμβάνονταιυπόψη ως ένδειξη απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι 

λογιστικές αρχές τωνθυγατρικών έχουν τροποποιηθεί, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να είναι 

ομοιόμορφες με αυτές που έχουνυιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσεώς τους μειούμενο με τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

3.2 Βάση ενοποίησης:  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται  η μητρική 

και η θυγατρική εταιρεία που περιλήφθηκε στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής, 

την χώρα που εδρεύουν καθώς και την δραστηριότητα τους. 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ           % ΟΜΙΛΟΥ            ΧΩΡΑ                     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΥΑΘ Α.Ε. ΜΗΤΡΙΚΗ          ΕΛΛΑΔΑ    ΥπηρεσίεςΎδρευσης& Αποχέτευσης 

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 
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   παραγωγή / πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας   

3.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες για την απόκτηση 

των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 

ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να 

εισρεύσουν στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 

συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με ισόποσες ενδιάμεσες επιβαρύνσεις στο διάστημα της 

αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική 

του αξία, ως εξής: 

Κτίρια και τεχνικά έργα 40 έτη 

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις  5-24 έτη 

Μεταφορικά μέσα 5-14 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  3-14 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Χρηματοοικονομικά 

έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλαχρηματοοικονομικά 

έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

3.4 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 3.4.1 Λογισμικά προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως 

μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη 

λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την 

απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται 

ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού.  

Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων με την 

μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών είναι 6 έτη. 

 3.4.2 Κόστος έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων 

Το κόστος έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων εξοδοποιείται κατά την πραγματοποίησή του. Τα έξοδα 

ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής. 

Τα κόστη που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού προγράμματος αναγνωρίζονται 

σαν ασώματο πάγιο στοιχείο, μόνο όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 38 «Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία». 

3.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η 

λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 
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περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, 

καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου 

στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 

οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού 

στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 

διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να 

εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη 

απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί 

ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα 

έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει 

μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

3.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού 

κόστους. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου 

συντρέχει περίπτωση. 

Ειδικότερα τα αποθέματα των εξειδικευμένων ανταλλακτικών των μηχανημάτων, που αγοράζονται 

κατά το στάδιο της αγοράς του μηχανήματος, θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της αξίας του 

μηχανήματος και αποσβένονται μαζί με το μηχάνημα, ενώ οι αντικαταστάσεις των 

χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της αγοράς τους. Σε αντίθεση, τα 

αναλώσιμα υλικά συντήρησης των μηχανημάτων και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως 

περιλαμβάνονται στα αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσης τους. 

3.7 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και 

των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς 

αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας 

των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων µε το πραγματικό επιτόκιο. Το 

ποσό της ζημιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως, στο κονδύλι της 

Κατάστασης Συνολικών Εσόδων  «Έξοδα Διάθεσης». Κάθε διαγραφή υπολοίπων επισφαλών 

απαιτήσεων χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Για διαγραφή 

υπολοίπων επισφαλών απαιτήσεων τα οποία υπερβαίνουν την σχηματισμένη πρόβλεψη, 

επιβαρύνονται απευθείας τα αποτελέσματα χρήσεως. Σε περίπτωση είσπραξης διεγραμμένης 

επισφαλούς απαίτησης, το ποσό θα καταχωρηθεί ως έσοδο στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την 

οποία εισπράχθηκε.      

3.8  Διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις 

όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι 

πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων του 
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Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, 

ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων. 

3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Δαπάνες που καταβάλλονται σε τρίτους και σχετίζονται άμεσα με την έκδοση νέων μετοχών 

καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μειωμένα κατά τον αναλογούντα φόρο, ως μείωση του 

αποθεματικού υπέρ το άρτιο.  

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

3.10 Δάνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στην εύλογη αξία, πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. 

Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα  στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων 

απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου των δανείων. 

3.11  Φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο 

τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών του Ομίλου και της 

Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και 

υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως 

(liabilitymethod) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, 

είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει 

διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να 

αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 

κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 

χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί 

από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή 

ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

3.12 Μερίσματα 

Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισης τους από τη γενική 

συνέλευση των μετόχων. 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

41 

31Δεκεμβρί

ου 2014 

3.13 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτή, για την 

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

προσμετράταικαι 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.  

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και 

καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων 

υποχρέωσης (ProjectedUnitMethod). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου 

συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικών εσόδων 

και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια 

της περιόδου, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.  

Παροχή Ύδατος 

Ο όμιλος προσφέρει παροχή ύδατος στους εργαζομένους κατά την διάρκεια της εργασίας τους καθώς 

και μετά την έξοδο των εργαζομένων από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα σε 

τέτοιου είδους παροχές δίνεται συνήθως με την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θα παραμείνει σε 

υπηρεσία μέχρι τη συνταξιοδότησή του και την ολοκλήρωση μιας ελάχιστης χρονικής περιόδου 

υπηρεσίας. Το αναμενόμενο κόστος αυτών των παροχών αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της 

απασχόλησης του εργαζομένου, χρησιμοποιώντας την ίδια λογιστική μεθοδολογία με αυτή των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από 

εμπειρικές προσαρμογές και από αλλαγές σε αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα στη χρήση που έχουν προκύψει. Η υποχρέωση των παροχών αυτών 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή. 

 

3.14 Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους και έξοδα 

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν ο Όμιλος έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να 

τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού.   

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 

προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για 

εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 

ωφελειών είναι πιθανή. 

3.15 Επιχορηγήσεις 

Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά  στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει  εύλογη 

διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους 

προβλεπόμενους όρους. Οι επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να 

αντιστοιχίσουν τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν. Οι επιχορηγήσεις 

σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων) συμπεριλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και αναγνωρίζονται ως έσοδο και 

μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

επιχορηγηθέντος  περιουσιακού στοιχείου. 
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3.16 Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές  καταθέσεις και 

οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των 

εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με 

την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. Επιπρόσθετα, η διοίκηση πιστεύει ότι τα 

επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα 

επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της 

αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί 

χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

3.17 Αναγνώριση εσόδων 

3.17.1   Πωλήσεις αγαθών 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί 

κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται 

στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες 

υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται. 

 3.17.2   Έσοδα από τόκους  

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του 

αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια 

έσοδα θα είναι πληρωτέα στον Όμιλο.  

3.17.3  Έσοδα από μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής 

τους. 

3.18 Κόστος Χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων 

δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

3.19 Κέρδη ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το μέσο 

σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 

περιόδου, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο ως ίδιες 

μετοχές.  

3.20 Μισθώσεις  

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος ή η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα 

οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές 

μισθώσειςκεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας 

του παγίουστοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 

από μισθώματα,καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος 

τουχρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματαχρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 

εκμισθωτήταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές 

μισθώσειςαναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 
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3.21 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 

«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική 

δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με 

βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας). 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς Ύδρευσης – Αποχέτευσης, στην ευρύτερη περιοχή 

του Νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αφενός αλλά και 

τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου στο κοινωνικό σύνολο, χάριν της υγιεινής και ενός καθαρού περιβάλλοντος. 

3.22 Συμψηφισμοί 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

εμφανίζεται στον Ισολογισμό, όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν και η 

πρόθεση να πληρωθούν συμψηφιστικά. 

3.23 Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες 

ευρώ. Λόγωτου γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις 

στρογγυλοποιήσεις. 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο 

κίνδυνος τιμών και ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Ομίλου 

έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί 

στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται κατά βάση 

από την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων περιλαμβάνει την αναγνώριση, υπολογισμό και 

αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες του 

Ομίλου. 

 

Α. Κίνδυνος της Αγοράς 

(i) Συναλλαγματικόςκίνδυνος   

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς δεν διενεργεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

πλην του ευρώ. 

(ii) Κίνδυνος τιμής  

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

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

έχει καθοριστεί για τη χρονική περίοδο 1/1/2012 έως και 31/12/2013, προβλέποντας για τη χρήση 2013 

ετήσια μεσοσταθμική αύξηση 1% των υπηρεσιών ύδρευσης και 4% των τελών αποχέτευσης (80% από 

76%) επί της αξίας ύδατος. 

Με την υπ΄αριθμ. 74/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, αποφασίστηκε η έκδοση Κ.Υ.Α χρονικής 

διάρκειας ενός έτους, με την οποία θα καθορισθούν τα τιμολόγια περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014, 

στο ίδιο ακριβώς ύψος που είχαν καθορισθεί με την Κ.Υ.Α  4799/19-12-2012, ώστε να εξασφαλισθεί η 

ομαλή λειτουργία της εταιρείας και να διασφαλισθούν τα έσοδα της κατά τη φάση της μετάβασής της, 

στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο τιμολόγησης. 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

44 

31Δεκεμβρί

ου 2014 

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

σταθερό επιτόκιο. Αντιθέτως αντιμετωπίζει περιορισμένο κίνδυνο επιτοκίων στα έντοκα στοιχεία 

Ενεργητικού (προθεσμιακές καταθέσεις) και το έσοδο από τόκους επηρεάζεται από τις μεταβολές των 

επιτοκίων. 

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

περίπτωση τη διάρκεια και το είδος των προθεσμιακών καταθέσεων, ενώ στο τέλος της χρήσης του 2013 

δεν υφίστανται πλέον δανεισμός για την εταιρεία και τον όμιλο. 

 

Β. Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

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

την χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών, το μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων 

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

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

επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε 

στοιχείου του ενεργητικού.  

 

Γ. Κίνδυνος ρευστότητας 

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

διαθεσίμων. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2014για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2013για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΕΣ

Εντός 1 έτους

1 έως  5 

έτη

Πάνω από 

5 έτη Σύνολο Εντός 1 έτους 1 έως  5 έτη

Πάνω από 

5 έτη Σύνολο

Δανεισμός Δημοσίου -                                  -            -      -                             -                 -           

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.126 13.126 13.126 13.126

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13.969 13.969 14.027 14.027

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 7.523 7.523 7.523 7.523

Σύνολο 21.492 -            13.126 34.618 21.550 -                 13.126 34.677

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2013

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

Όμιλος Εταιρεία

 

 

Δ. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός του Ομίλου όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς 

δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους 

καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 
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Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το 

καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός 

δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται 

στον  ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια 

κεφάλαια που εμφανίζονται στον ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. Πιο συγκεκριμένα: 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Συνολικός Δανεισμός -                                 0 -                                 0

Μείον: Χρηματικά Διαθέσιμα (50.305) (53.588) (49.911) (53.365)

Καθαρό Χρέος (50.305) (53.588) (49.911) (53.365)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 145.784 143.363 145.481 143.212

Σύνολο κεφαλαίου 95.480 89.774 95.571 89.847

Συντελεστής Μόχλευσης -52,69% -59,69% -52,22% -59,40%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Εύλογη αξία 

Τα ποσά με τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό τα διαθέσιμα, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξεώς 

τους. 

 

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα του 

Ισολογισμού με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη 

διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και 

υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών 

καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό 

αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά μελλοντικά 

αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι εκτιμήσεις και οι 

κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις 

προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Οι βασικές 

εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα 

μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά τους επόμενους δώδεκα 

μήνες έχουν ως ακολούθως: 

 

5.1 Επισφαλείς απαιτήσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία απομειώνουν την αξία των εμπορικών απαιτήσεών τους όταν υπάρχουν 

δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή 

κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική 

επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση 

με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, τα οποία 

προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων 

που διαχειρίζεται. 

5.2 Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με εκτίμηση των φόρων που θα 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε 

χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς 

φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη του Ομίλου και της Εταιρείας για 

τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των 
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φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 

εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους. 

5.3 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 

Η υποχρέωση παροχών στους εργαζομένους προσδιορίζεται βάσει μελέτης ανεξάρτητων 

αναλογιστών. Η τελική υποχρέωση μπορεί να διαφέρει από αυτή του αναλογιστικού υπολογισμού 

λόγω διαφορετικών πραγματικών στοιχείων, που σχετίζονται με το προεξοφλητικό επιτόκιο, τον 

πληθωρισμό, τις μισθολογικές αυξήσεις, δημογραφικά και άλλα στοιχεία. Επίσης, και η υποχρέωση 

της παροχής ύδατος υπολογίζεται και αυτή  ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή. 

 

5.4 Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 

Ο Όμιλος υπολογίζει αποσβέσεις επί των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων της βάσει 

εκτιμήσεων της ωφέλιμης ζωής αυτών. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των 

ακινητοποιήσεων αυτών επανεξετάζονται και προσδιορίζονται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης 

ισολογισμού, εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο.  

5.5 Επίδικες Υποθέσεις 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία 

του Ομίλου. 

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Η διοίκηση του Ομίλου (ChiefOperatingDecisionMaker) υπεύθυνοι για την λήψη των οικονομικών 

αποφάσεων αξιολογώντας την δραστηριότητα του έχει χαρακτηρίσει ως τομείς δραστηριότητας την 

Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης και την Παροχή Υπηρεσιών Αποχέτευσης. Η ανάλυση ανά τομέα 

δραστηριότητας έχει ως κάτωθι: 

6.1 Ανάλυση ανά Επιχειρηματικό Τομέα (πρωτεύων τύπος πληροφόρησης) 

6.1.1 Κατανομή κατάστασης αποτελεσμάτων ανά επιχειρηματικό τομέα  

Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 47.785 25.907 73.693

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (28.233) (19.191) (47.425)

Μικτό κέρδος (ζημιά) 19.552 6.716 26.268

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
14.425 3.936 18.361

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 1.310 661 1.972

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 15.735 4.597 20.333

Αποτελέσματα προ φόρων 15.735 4.597 20.333

Φόρος εισοδήματος (5.378) (1.571) (6.950)

Αποτελέσματα μετά φόρων 10.357 3.026 13.383

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
19.385 4.856 24.241

Δεδομένα ομίλου για την περίοδο 01.01 - 31.12.2014
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Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πωλήσεις προς τρίτους 46.889 25.410 72.299

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (26.175) (20.304) (46.479)

Μικτό κέρδος (ζημιά) 20.714 5.106 25.821

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
14.174 1.562 15.736

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 1.309 650 1.960

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών 15.484 2.213 17.696

Αποτελέσματα προ φόρων 15.484 2.213 17.696

Φόρος εισοδήματος (4.043) (578) (4.621)

Αποτελέσματα μετά φόρων 11.440 1.635 13.075

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
19.066 2.458 21.524

Δεδομένα ομίλου για την περίοδο 01.01 - 31.12.2013

 

 

6.1.2 Κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά επιχειρηματικό τομέα 

 

Δεδομένα ομίλου 
Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πάγιο ενεργητικό 45.386 35.413 80.799

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 32.881 17.826 50.707

Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού -                                        -                                       57.866

Σύνολο Ενεργητικού 78.267 53.240 189.373

Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων -                                        3.117 3.117

Υποχρεώσεις 7.613 5.932 10.183

Μη Κατανεμημέμα Στοιχεία Υποχρεώσεων -                                        -                                       176.073

Σύνολο Υποχρεώσεων 7.613 9.049 189.373

Προσθήκες Ενσωμάτων και Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων 3.637 2.384 6.021

Δεδομένα ομίλου για 31.12.2014

 

Δεδομένα ομίλου 
Παροχή Υπηρεσιών 

Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών 

Αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

Πάγιο ενεργητικό 48.530 32.436 80.966

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 31.128 16.869 47.997

Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού -                                             -                                        62.657

Σύνολο Ενεργητικού 79.658 49.305 191.620

Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων -                                             3.420 3.420

Υποχρεώσεις 9.657 4.312 13.969

Μη Κατανεμημέμα Στοιχεία Υποχρεώσεων -                                             -                                        174.231

Σύνολο Υποχρεώσεων 9.657 7.732 191.620

Προσθήκες Ενσωμάτων και Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων 4.084 1.309 5.393

Δεδομένα ομίλου για 31.12.2013

 

6.2 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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7. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα και 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Υπόλοιπο 01.01.2013 18.896 5.826 98.038 1.196 2.714 6.449 133.118

Προσθήκες 01.01 - 31.12.2013 -                -                      1.124 25                    334 3.878 5.361

Ανακατανομές 01.01 - 31.12.2013 -                -                      4.471 -                   -                    (4.471) -                  

Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2013 -                -                      (7.804) (18) -                    -                   (7.823)

Σύνολο στις 31.12.2013 18.896 5.826 95.828 1.202 3.048 5.856 130.657

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2013 -                1.311 40.693 942 1.982 - 44.929

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                146 5.624 77 235 - 6.082

Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2013 -                -                      (1.209) (18) -                    -                   (1.227)

Σύνολο στις 31.12.2013 -                1.457 45.109 1.001 2.217 - 49.783

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2013 18.896 4.369 50.720 201 831 5.856 80.872

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα και 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Υπόλοιπο 01.01.2013 18.896 5.826 98.038 1.196 2.712 6.449 133.116

Προσθήκες 01.01 - 31.12.2013 -                -                      1.124 25                    334 3.878 5.361

Ανακατανομές 01.01 - 31.12.2013 -                -                      4.471 -                   -                    (4.471) -                  

Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2013 -                -                      (7.804) (18) -                    -                   (7.823)

Σύνολο στις 31.12.2013 18.896 5.826 95.828 1.202 3.046 5.856 130.654

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2013 -                1.311 40.693 942 1.980 -                   44.926

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                146 5.624 77 235 -                   6.082

Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2013 -                -                      (1.209) (18) -                    -                   (1.227)

Σύνολο στις 31.12.2013 -                1.457 45.109 1.001 2.215 -                   49.781

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2013 18.896 4.369 50.720 201 831 5.856 80.872

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Στις  13-12-2013 με την υπ΄αριθμό 6067 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3180/Β) των Υπουργών Οικονομικών και 

Μακεδονίας-Θράκης εγκρίθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής για μεταβίβαση 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, σύμφωνα με έκθεση αποτίμησης 

Ορκωτού Ελεγκτή, που όρισαν από κοινού τα 2 μέρη. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης επέφερε 

μείωση των υφισταμένων οφειλών της πρώτης προς την δεύτερη. 

 

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

βάρη. 
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8. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

 

 

9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

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

χρήση αναλύονται ως εξής: 

31/12/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο έναρξης 60 60

Πρόβλεψη απομείωσης - -

60 60

Πώληση θυγατρικής - -

Υπόλοιπο λήξης 60 60  

 

10. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014, αντιπροσωπεύουν κυρίως δοσμένες 

εγγυήσεις ΔΕΗ, ύψους €394(2013: €393) καθώς και από μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 

έπειτα από διακανονισμούς που πραγματοποιήθηκαν για την εξόφλησή τους, ύψους €1.138(2013: 

€1.368). 
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11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα του Ομίλουκαι της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα-ανταλλακτικά 1.365 2.126 1.365 2.126

Απομείωση Αποθεμάτων                            (91) (415)                                             (91) (415)                  

Σύνολο μετά την απομείωση 1.274  1.711  1.274  1.711  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου υφίσταται πρόβλεψη απομείωσης ποσού €91 (2013: €415). 

Η μεταβολή στην απομείωση οφείλεται στην πώληση των απαξιωμένων αποθεμάτων σε εταιρείες 

ανακύκλωσης παλαιών μετάλων. 

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

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

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Εμπορικές απαιτήσεις 39.997 38.911 39.955 38.860

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων -                    -                        144 144

Επισφαλεις - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 17.692 15.584 17.692 15.584

Χρεώστες διάφοροι 6.044 4.677 6.018 4.654

Λογαριασμόι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 119 155 119 155

Έξοδα επόμενων χρήσεων 83 97 83 97

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4.465 4.157 4.465 4.157

68.399 63.580 68.475 63.651

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (17.692) (15.584) (17.692) (15.584)

Σύνολο εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 50.707 47.997 50.783 48.068

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

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

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

πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την 31/12/2014 συνολικού 

ποσού €6.044, αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους 

ποσού €5.117, και απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες ποσού €927. 

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

31/12/2014 ποσού €4.465, αφορά δεδουλευμένα έσοδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. της χρήσεως 01/01/2014-

31/12/2014 (στην οποία και καταχωρήθηκαν) ύψους €3.045 τα οποία πρόκειται να τιμολογηθούν σε 

επόμενη περίοδο, έσοδα επιχορήγησης από Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ποσού €691 και λοιπά έσοδα εισπρακτέα 

ποσού €729. 

Ο λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων κατά την 31/12/2014 περιλαμβάνει κυρίως 

απαιτήσεις-λογαριασμούς προς απόδοση των εισπρακτόρων και λοιπών συνεργατών της Εταιρείας. 

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

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 15.584 12.920 15.584 12.920

Άυξηση 4.870 2.664 4.870 2.664

Μείωση-Διαγραφές Πελατών (2.761)               - (2.761)                      -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 17.692 15.584 17.692 15.584

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ο πίνακας Ενηλικίωσης των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

ΕΝΤΟΣ 12 

ΜΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 12 

ΜΗΝΩΝ
ΕΝΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 12 

ΜΗΝΩΝ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις              26.225                    13.772                       26.183   13.772               

Βραχ.Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων -                    -                       144                        -                      

Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες -                    17.692                            -     17.692

Μείον: Προβλέψεις -                    (17.692)                            -     (17.692)

Σύνολο 26.225            13.772                26.327                   13.772               

ΕΝΤΟΣ 12 

ΜΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 12 

ΜΗΝΩΝ
ΕΝΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 12 

ΜΗΝΩΝ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις              33.147   5.764                     33.097   5.764

Βραχ.Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων                     -     -                        144                        -                       

Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες                     -     15.584 -                           15.584

Μείον: Προβλέψεις -                    (15.584) -                           (15.584)

Σύνολο 33.147            5.764                  33.241                   5.764                 

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Απαιτήσεις από Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο 3.077 265 3.077 265

Λοιπές μη επισφαλείς απαιτήσεις από ιδιώτες 10.695 5.498 10.695 5.498

Σύνολο 13.772            5.764                  13.772                   5.764                 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2013

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

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

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

οποίοι καθυστερούσαν τουλάχιστον ένα μήνα να εξοφλήσουν το λογαριασμό τους.  

Οι εμπορικές απαιτήσεις πελατών του Ομίλου οι οποίες ήταν εισπρακτέεςεντός 12 μηνών ανέρχονταν 

κατά την 31/12/2014 στο ποσό των €26.225 (2013: €33.147). Οι απαιτήσεις πελατών που ήταν 

εισπρακτέες άνω των 12 μηνών κατά την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης ανέρχονταν σε €31.464 

(2013: €21.348) εκ των οποίων: i) απαιτήσεις συνολικού ποσού €17.692 (2013: €15.584) έχουν 

χαρακτηρισθεί ως επισφαλείς και ii) απαιτήσεις συνολικού ποσού €13.772 (2013: €5.764) δεν 

χαρακτηρίσθηκαν ως επισφαλείς. Οι εισπρακτέεςάνω των 12 μηνών μη επισφαλείς απαιτήσεις 

περιλαμβάνουν απαιτήσεις από το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο ποσού €3.077 (2013: €265) καθώς 

επίσης και απαιτήσεις από ιδιώτες ποσού €10.695 (2013: €5.498), τις οποίες η διοίκηση της Εταιρείας 

βάσιμα πιστεύει πως θα τις εισπράξει. 

Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο Οικονομικών η εταιρεία σε υποβληθέν 

ερώτημα, η μεταβίβαση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ που 

πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη χρήση θεωρείται παράδοση αγαθών και υπάγεται σε ΦΠΑ, το 

οποίο ανήλθε σε € 1.681. 

 

13. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Ταμειακά διαθέσιμα 139 1.720 139 1.720

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 50.164 51.867 49.771 51.645

Σύνολο 50.305 53.588 49.911 53.365

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και της θυγατρικής της και 

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

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

ως εξής: 

Πιστωτική διαβάθμιση στα ταμειακά διαθέσιμα

(Οίκος Fitch)

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

B- 47.148 48.269 46.771 48.047

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες 

που δεν αξιολογούνται από τον Οίκο Fi tch 3.016 3.598 3.000 3.598

Σύνολο 50.164 51.867 49.771 51.645

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Αριθμός ονομαστικών μετοχών 36.300.000 36.300.000

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

Ονομαστική Αξία 40.656.000 40.656.000

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 2.829.985 2.829.985  

 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2014, οι μέτοχοι με ποσοστό 

συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2% ήταν οι εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ

Αριθμός μετοχών που 

κατέχει

Ποσοστό 

συμμετοχής κατά 

την 31.12.2014

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου Α.Ε. 26.868.000 74,02%

Suez Environnement Company 1.982.870 5,46%

Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 

μικρότερο του 2,00% 7.449.130 20,52%

Σύνολο 36.300.000 100,00%  

 

15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Τακτικό Αποθεματικό 9.881 9.235 9.858 9.219

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 399 3.329 399 3.329

Αποθεματικό για ίδιες μετοχές 1 1 1 1

Λοιπά Αποθεματικά 16.584 16.584 16.584 16.584

Υπόλοιπο 26.865 29.149 26.842 29.134

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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

αποθεματικού» - με την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετησίων, μετά από φόρους, 

κερδών – είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του μετοχικού 
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κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας μπορεί, όμως, 

να συμψηφισθεί με συσσωρευμένες ζημίες. 

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 ίδιες μετοχές αποτελεί κλασματικά δικαιώματα μετοχών από αύξηση μετοχικού 

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

 

Η τακτική γενική συνέλευση της 30
ης

 Ιουνίου 2014 ενέκρινε την διανομή στους μετόχους 

αφορολόγητου αποθεματικού καθαρού ποσού €2.373,  που είχε σχηματισθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.2238/1994 και  την καταβολή του αναλογούντος φόρου, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4172/2013. Επίσης η ίδια γενική συνέλευση,  ενέκρινε την διανομή στους μετόχους 

του αδιάθετου υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων, ποσού  €3.695. 

 

16. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΔΑΤΟΣ 

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

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

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

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

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

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

πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως 

μειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση. 

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

του, έχουν ως ακολούθως: 

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Έξοδα μισθοδοσίας 7.031  8.133  7.031 8.133  

Εργοδοτικές εισφορές 1.833  2.027  1.833 2.027  

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 

προσωπικού
163  147  

163
147  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία
151  324  151  324  

Συνολικό κόστος 9.178 10.631 9.178 10.631

Αριθμός εργαζομένων μόνιμης απασχόλησης 229 242 229 242

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία 

εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη 

και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως ακολούθως: 

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Προβλέψεις για παροχές συνταξιοδότησης 2.398 2.030 2.398 2.030

Προβλέψεις για παροχή ύδατος 946 767 946 767

3.345 2.796 3.345 2.796

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η πρόβλεψη για παροχή ύδατος ύψους €767 κατά την προηγούμενη περίοδο είχε καταχωρηθεί στις 

προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο έχει 

καταχωρηθεί στις προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους/παροχές ύδατος. 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης για παροχές αποζημίωσης 

έχουν ως ακολούθως: 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014 

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

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων 2.398 2.030 2.398 2.030

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 2.398 2.030 2.398 2.030

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 49 59 49 59

Τόκος στην υποχρέωση 64 48 64 48

Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 113 107 113 107

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας 38                                         217 38                                             217

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 151 324 151 324

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 2.030 2.142 2.030 2.142

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (200) (472) (200) (472)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 151 324 151 324

Ποσό που αναγνωρίσθηκε απευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων 417,75                                 35 417,75                                    35

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 2.398 2.030 2.398 2.030

Επαναμετρήσεις

(Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή παραδοχών (362) 173 (362) 173

(Κέρδη)/Ζημίες προερχόμενα από την τρέχουσα χρήση (56) (208) (56) (208)

Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα (418) (35) (418) (35)

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 2.030 2.142 2.030 2.142

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 49 59 49 59

Κόστος τόκου 64 48 64 48

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (200) (472) (200) (472)

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας 38                                         217 38                                             217

Ποσά Αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά έσοδα 418                                       35                                      418                                          35

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 2.398 2.030 2.398 2.030

Αναμενόμενες Πληρωτέες Παροχές στο Προσωπικό 301 457 301 457                                           

Αναλογιστικές παραδοχές

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,83% 3,53% 1,83% 3,53%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,00% (για 2015) 0,00% (για 2014 - 2015) 0,00% (για 2015) 0,00% (για 2014 - 2015)

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

Ρυθμός Αύξησης Συνταξιοδότησης 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Διάρκεια Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών 12,00 11,57                                12,00 11,57                                       

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης για την παροχή ύδατος έχουν 

ως 
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  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014 

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

31-Δεκ-14 Μετάβαση: 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 Μετάβαση: 31-Δεκ-13

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων 946 767 946 767

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 946 767 946 767

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

31-Δεκ-14 Μετάβαση: 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 Μετάβαση: 31-Δεκ-13

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 5 59 5 0

Τόκος στην υποχρέωση 26 48 26 0

Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 31 107 31 0

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 31 324 31 0

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

31-Δεκ-14 Μετάβαση: 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 Μετάβαση: 31-Δεκ-13

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 767 -                                  767 -                                           

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (50) -                                  (50) -                                           

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 31 -                                  31 -                                           

Ποσό που αναγνωρίσθηκε απευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων 199                                       -                                  199                                          -                                           

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 946 -                                  946 -                                           

Επαναμετρήσεις

(Κέρδη)/Ζημίες από μεταβολή παραδοχών (157) -                                  (157) -                                           

(Κέρδη)/Ζημίες προερχόμενα από την τρέχουσα χρήση (42) -                                  (42) -                                           

Σύνολο χρεώσεων στα λοιπά συνολικά έσοδα (199) -                                  (199) -                                           

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 767 -                                  767 -                                           

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 5 -                                  5 -                                           

Κόστος τόκου 26 -                                  26 -                                           

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (50) -                                  (50) -                                           

Ποσά Αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά έσοδα 199                                       -                                  199                                          -                                           

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 946 767 946 767                                           

Αναμενόμενες Πληρωτέες Παροχές στο προσωπικό 50 49 50 49

Αναλογιστικές παραδοχές

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,83% 3,53% 1,83% 3,53%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,00% (για 2015) 0,00% (για 2014 - 2015) 0,00% (για 2015) 0,00% (για 2014 - 2015)

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

Ρυθμός Αύξησης Συνταξιοδότησης 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Διάρκεια Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών 12,00 11,57                              12,00 11,57                                       

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Κατά την ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2014, εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 

2,5% ετησίως αντί για 1,83%, τότε η συνολική αποτίμηση θα ήταν χαμηλότερη κατά 7,6% περίπου. 

Επίσης, εάν είχαμε χρησιμοποιήσει υπόθεση αύξησης αποδοχών 1,5% αντί για 1,83% τότε η συνολική 

υποχρέωση θα ήταν υψηλότερη κατά 3,9% περίπου. 

 

17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Πρόβλεψη ποσού € 2.321αφορά 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. 

Πρόβλεψη ποσού € 3.700 αφορά το θέμα της συσσωρευμένη ποσότητα ιλύος όπως αυτό 

περιγράφεται αναλυτικά στη σημείωση 31. 

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

πρόβλεψη ανήλθε σε € 1.037. (βλέπε σημ. 29) 

 

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις
Προβλέψεις φόρων

Προβλέψεις για 

εκτάκτους κινδύνους
Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 2.685 1.037 3.700 7.422

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως 364                             -                              -                              364

31 Δεκεμβρίου 2014 2.321 1.037 3.700 7.058

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η πρόβλεψη για παροχή ύδατος ύψους €767 κατά την προηγούμενη περίοδο είχε καταχωρηθεί στις 

προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο έχει 

καταχωρηθεί στις προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους/παροχές ύδατος. 

 

18. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Υπόλοιπα αρχής χρήσης 3.420 3.649 3.420 3.649

Είσπραξη νέων επιχορήγήσεων 17 98 17 98

Απόσβεση επιχορηγήσεων με μεταφορά στα 

αποτελέσματα της χρήσης (320) (327) (320) (327)

Υπόλοιπα τέλους περιόδου 3.117 3.420 3.117 3.420

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEIΑ

 

 

19. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Πρόκειται για ληφθείσες εγγυήσεις νέων πελατών υδροληψίας για τοποθέτηση υδρομέτρων και 

κατανάλωσης νερού. 

 

20. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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

αναλύονται ως ακολούθως: 

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Προμηθευτές 5.789 5.438 5.771 5.426

Επιταγές πληρωτέες 9 99 8 70

Λοιποί φόροι-Τέλη 1.233 2.296 1.233 2.296

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 310 349 310 349

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη -                                -                              196 215

Δεδουλευμένα έξοδα 1.380 1.369 1.373 1.350

Μερίσματα πληρωτέα 105 16 105 16

Πιστωτές διάφοροι 1.054 4.360 986 4.306

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 303                               41                               303                                 -                              

Σύνολο 10.183 13.969 10.286 14.027

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η ληκτότητα των Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται 

ως εξής: 

ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Προμηθευτές 5.789 - 5.771 -

Επιταγές Πληρωτέες 9 - 8 -

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 310 - 310 -

Προκαταβολές Πελατών 0 - - -

Μερίσματα Πληρωτέα 105 - 105 -

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ./κοινοπραξίες -                                 - 196 -

Πιστωτές Διάφοροι 527 527 459 527

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 1.380 - 1.373 -

Λοιποί φόροι και τέλη 1.233 - 1.233 -

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 303                                303                                  

Σύνολο 9.656 527 9.759 527

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 2014 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 2014
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ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Προμηθευτές 5.438 - 5.426 -

Επιταγές Πληρωτέες 99 - 70 -

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 349 - 349 -

Μερίσματα Πληρωτέα 16 - 16 -

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ./κοινοπραξίες -                                 - 215 -

Πιστωτές Διάφοροι 452 3.949 358 3.949

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 1.369 - 1.350 -

Λοιποί φόροι και τέλη 2.296 - 2.296 -

Σύνολο 10.020 3.949 10.078 3.949

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 2013 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 2013

 

 

21. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

ακολούθως: 

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Φόρος εισοδήματος 6.507 7.523 6.449 7.523

6.507 7.523 6.449 7.523

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

22. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Τα έξοδα ανά κατηγορία αναλύονται ως ακολούθως για τη χρήση 2014 για τον Όμιλο και για την 

Εταιρεία: 
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Τα έξοδα ανά κατηγορία αναλύονται ως ακολούθως για τη χρήση 2013 για τον Όμιλο και για την 

Εταιρεία: 

 

Για την περίοδο που έληξε την 31.12.2013 Κόστος Παραγωγής

Έξοδα διάθεσης & 

διανομής 

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας

Έξοδα ερευνών & 

ανάπτυξης Σύνολο

Κόστος Αναλωθέντων 2.134 -                               -                             -                            2.134

Ιδιοπαραγωγή -448 -                               -                             -                            -448

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.385 1.551 1.596 99 10.631

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.431 326 985 104 2.846

Ηλεκτρικό Ρεύμα 13.038 15 59 -                            13.112

Ενοίκια 155 32 198 -                            385

Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων 14.104 48 153 11 14.315

Λοιπές Παροχές Τρίτων 1.777 94 180 -                            2.050

Έξοδα από Φόρους και Τέλη 403 58 173 48 681

Διάφορα έξοδα 1.008 47 484 13 1.551

Αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων παγίων 5.493 170 419 31 6.113

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων -                            2.664 -                             -                            2.664

Σύνολο 46.479 5.004 4.245 306 56.033

Για την περίοδο που έληξε την 31.12.2013 Κόστος Παραγωγής

Έξοδα διάθεσης & 

διανομής 

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας

Έξοδα ερευνών & 

ανάπτυξης Σύνολο

Κόστος Αναλωθέντων 2.134 -                               -                             -                            2.134

Ιδιοπαραγωγή -448 -                               -                             -                            -448

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.385 1.551 1.596 99 10.631

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 730 994 924 142 2.790

Ηλεκτρικό Ρεύμα 13.038 15 59 -                            13.112

Ενοίκια 155 32 198 -                            385

Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων 14.104 48 153 11 14.315

Λοιπές Παροχές Τρίτων 1.777 94 180 -                            2.050

Έξοδα από Φόρους και Τέλη 403 58 171 48 680

Διάφορα έξοδα 1.008 18 478 13 1.516

Αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων παγίων 5.493 170 419 31 6.113

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων -                            2.664 -                             -                            2.664

Σύνολο 45.778 5.644 4.176 344 55.941

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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23. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης καθώς και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως 

ακολούθως:

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Έσοδα από επιδοτήσεις 233 213 233 213

Αποζημιώσεις διαχείρισης & συντήρησης 

δικτύου ομβρίων υδάτων 1.529 1.499 1.529 1.499

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 64 278 64 278

Ενοίκια 106 104 4 4

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 303 327 303 327

Λοιπά έσοδα 1.157 997 1.157 997

Σύνολο λοιπών εσόδων 3.392 3.419 3.290 3.318

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

           

   

Στο ποσό των λοιπών εσόδων κατά την 31/12/2013 ύψους €997 περιλαμβάνονται τα κέρδη από την 

εκποίηση παγίων ποσού €642 περίπου, ενώ κατά την τρέχουσα χρήση δεν υφίσταντο κέρδη από την 

εκποίηση παγίων. 

 

 

 

Στο ποσό των λοιπών ζημιών κατά την 31/12/2013 ύψους €3.275 περιλαμβάνονταν ζημίες από  

εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού €135 περίπου και  ζημίες από διαγραφείσες 

απαιτήσεις τόκων υπερημερίες ποσού €2.509 (ποσό €2.234 αφορά ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, ενώ ποσό 

€275 αφορά λοιπούς καταναλωτές) οι οποίοι υφίσταντο και διαγράφηκαν στην προηγούμενη 

περίοδο. 

 

24. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 1 3 0 3

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 48 56 48 56

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 49 59 48 59

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.020 2.019 2.019 2.016

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 2.020 2.019 2.019 2.016

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) 1.972 1.960 1.971 1.957

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

κατά την 31/12/2014 ποσού €2.019 περιλαμβάνει τόκους υπερημερίας λογαριασμών πελατών ύψους 

€767 και λοιπούς τόκους ύψους €1.253 οι οποίοι αφορούν κυρίως τόκους καταθέσεων. Η πολιτική 

χρέωσης των τόκων υπερημερίας των λογαριασμών πελατών, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας 

εφαρμόσθηκε από τις 16/05/2007. 
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25. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Φόρος Εισοδήματος περιόδου/Λοιποί Φόροι 5.950 7.560 5.892 7.555

Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας                            -   82 -                        82

Αναβαλλόμενος φόρος   1.000 (3.021) 1.000 (3.021)

Σύνολο 6.950 4.621 6.892 4.616

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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

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

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

 

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Κέρδη προ φόρων 20.333 17.696 20.122 17.730

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό 

συντελεστή της Εταιρείας (2014: 26%, 2013: 

26%) 5.286 4.601 5.232 4.610

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία 

εισοδήματος 1.243 986 1.240 982

Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας -                        82 -                        82

Λοιποί Φόροι (589)                      557                              (589)                      557                             

Έσοδα μη φορολογούμενα (85)                        (822)                             (85)                        (822)                            

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών -                        (783)                             -                        (793)                            

Μονιμες Διαφορές 1.094                    -                               1.094                                                     -   

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 6.950 4.621 6.892 4.616

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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

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

προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 

ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferredtaxassets ή 

deferredtaxliabilities). 

Κατά την κλειόμενη χρήση, ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο 1056/2015 σχετικά με τον 

σχηματισμό προβλέψεων και απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, αποαναγνώρισε μέρος της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, η οποία είχε σχηματισθεί με βάση της προηγούμενης 

φορολογικής νομοθεσίας. 

 Η αναγνωρισθείσα από τον Όμιλο και την Εταιρεία ετεροχρονισμένη φορολογική 

απαίτηση/υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως: 

 

31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Υπόλοιπο έναρξης 5.596 2.565 5.596 2.565

Φόρος αποτελεσμάτων (840) 3.031 (840) 3.031

Υπόλοιπο λήξης 4.756 5.596 4.756 5.596

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 2.537 227                                -                                2.764

2.537 227                                -                                2.764

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων (2.129) 79                                  -                                (2.049)

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και προσαρμογή 

αποσβέσεων άϋλων παγίων στοιχείων 72 24                                  -                                96

Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών 3.553 (1.473)                           -                                2.080

Πρόβλεψεις για εκτάκτους κινδύνους - λοιπες προβλέψεις 962 -                                 -                                962

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 601 303                                (160)                              904

3.059 (1.067)                           (160)                              1.992

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στην 

κατάσταση Οικονομικής Θέσης 5.596 (840)                               (160)                              4.756

Εμφάνιση στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -                        -                               

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.596 4.756

5.596 4.756

Κατά την 

31/12/2013

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Αποτελεσμάτων

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Ιδίων Κεφαλαίων

Κατά την 

31/12/2014

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 2.537 227                                -                                2.764

2.537 227                                -                                2.764

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων (2.129) 79                                  -                                (2.049)

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και προσαρμογή 

αποσβέσεων άϋλων παγίων στοιχείων 72 24                                  -                                96

Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών 3.553 (1.473)                           -                                2.080

Πρόβλεψεις για εκτάκτους κινδύνους - λοιπες προβλέψεις 962 -                                 -                                962

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 601 303                                (160)                              904

3.059 (1.067)                           (160)                              1.992

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στην 

κατάσταση Οικονομικής Θέσης 5.596 (840)                               (160)                              4.756

Εμφάνιση στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -                        -                               

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.596 4.756

5.596 4.756

Κατά την 

31/12/2013

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Αποτελεσμάτων

Πιστώσεις (Χρεώσεις) 

Ιδίων Κεφαλαίων

Κατά την 

31/12/2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

26. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

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

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της 

Εταιρίας 13.383 13.075 13.230 13.114

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 36.300.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε 

κυκλοφορία 36.300.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε €) 0,3687 0,3602 0,3645 0,3613

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

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

Στελέχη της καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν σημαντικό του μετοχικού της κεφαλαίου 

(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους). Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των 

συνδεδεμένων προσώπων του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά τη περίοδο 1/1/2014-31/12/2014 και 

την 31η Δεκεμβρίου 2014 αντίστοιχα, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

01/01 - 31/12/2014 01/01 - 31/12/2013 01/01 - 31/12/2014 01/01 - 31/12/2013

Έσοδα                                   -                                       -   -                                                                  38 

Έξοδα                                   -                                       -   1.411 1.050

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών και μελών διοίκησης 745 758 744 754

31-Δεκ-14 01/01 - 31/12/2013 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

Απαιτήσεις                                   -    - 144 144

Υποχρεώσεις                                   -    - 196 215

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και 

μέλη διοίκησης 13 13 13 13

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 

μέλη διοίκησης 5 4 3 -                                 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα έξοδα της εταιρείας ποσού €1.411 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεως μετρητών και διανομής 

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

ποσού €144 αφορά κυρίως απαίτηση έναντι του εγκεκριμένου μερίσματος. Η υποχρέωση της 

Εταιρείας ποσού €196αφορά υπηρεσίες ενδείξεων μετρητών και διανομής αποδείξεων προς τη 

θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». 

Η αναλογιστική υποχρέωση που αφορά τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2014 

σε € 306 (2013: € 261). 

 

28. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

28.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 31/12/2014 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές διεκδικήσεις 

κατά της Εταιρείας και του Ομίλου συνολικού ύψους €17.583για τις οποίες έχει σχηματισθεί 

πρόβλεψη συνολικού ποσού € 2.321 και η οποία περιλαμβάνεται στο λογαριασμό των 

μακροπροθέσμων υποχρεώσεων «Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα» (βλέπε 

σημ.17). 

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.  

 

28.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Ο Όμιλος κατά την 31/12/2014 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση ακινήτων 

και μεταφορικών μέσων οι οποίες λήγουν τμηματικά έως το έτος 2019. Τα έξοδα μισθωμάτων 

λειτουργικής μίσθωσης τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων της τρέχουσας 

περιόδου ανήλθαν σε €409 (31/12/2013: €384). 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων λειτουργικής μίσθωσης βάσει μη ακυρώσιμης 

σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης για τον όμιλο και για την εταιρεία έχουν ως ακολούθως: 
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31-Δεκ-14 31-Δεκ-13

0-1 ΕΤΗ 288 357

1-5 ΕΤΗ 625 874

Πάνω από 5 Έτη - -

913 1.231  

 

28.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ό Όμιλος κατά την 31/12/2014 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων 

έργων συνολικού ποσού €894 (31/12/2013: €755). 

 

28.4 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 

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

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

αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.  

Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών 

από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο 

Οικονομικών.  

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2013, ολοκληρώθηκε από την ελεγκτική εταιρείαGrant - 

Thornton Α.Ε. χωρίς να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που έχουν 

καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις Οικονομικές καταστάσεις. 

Για τη χρήση 2014 , ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την Grant - Thornton Α.Ε. σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4172/2013 (ΚΦΕ). Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 

σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων χρήσεων 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

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

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

πρόβλεψη ύψους €1.037 (βλέπε σημ. 18). 

Για τις χρήσεις 2011 και έπειτα η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.  
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Για τις χρήσεις 2011έως και 2013 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την GrantThornton Α.Ε. 

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, εκδόθηκε έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη, ενώ 

δεν πρόεκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 

απεικονίζονται στις εταιρικές &ενοποιηµένεςοικονοµικές καταστάσεις. 

Η θυγατρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις 2010 έωςκαιτην παρούσα. Δεν αναμένεται να επιβληθούν επιπρόσθετοι φόροι και 

προσαυξήσεις και επομένως δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Για τις χρήσεις 2011 και έπειτα η 

θυγατρική έχει επίσης υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

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

 

29. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

229άτομα, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου ήταν 242 άτομα. 

 

30. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

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

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

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

δυνατό κόστος. Η προστασία των υδάτινων πόρων και η παροχή άριστης ποιότητας νερού 

γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος με αιχμή την μηδενική ρύπανση του 

Θερμαϊκού κόλπου.  

 Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και δρομολογούνται τα ακόλουθα :  

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

φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου.  

� Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ώστε να 

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

� Η σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού είτε λόγου φθοράς από κακή χρήση είτε 

λόγω παλαιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβέστερη καταγραφή της 

κατανάλωσης νερού.  

� Η τμηματική αντικατάσταση των παλαιών δικτύων με στόχο τον περιορισμό των 

απωλειών και την ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης. 

 

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α είχαν εξαγγελθεί δύο σημαντικά έργα τα οποία αφορούν: α) την 

«Κατασκευή Β’ Κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης» 

προϋπολογισμού €24,2 εκατ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη  και β) την «Κατασκευή Επέκτασης 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) Φάση Α2» προϋπολογισμού 

€36,5 εκατ.  

 

• Από τον Απρίλιο του 2013  η ΕΥΑΘ ΑΕ  ανέλαβε τη λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης 

της παραγόμενης  ιλύος.  Το εν λόγω έργο,  χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις του Ταμείου 

Συνοχής στα πλαίσια του έργου «Επέκταση και Ολοκλήρωση Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θεσσαλονίκης – Στάδιο ΙΙΙ » και κατασκευάστηκε από το ΥΠΟΜΕΔΙ (ΕΥΔΕ Υδρευσης-

Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης) εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα, πλησίον του οικισμού της Σίνδου.  Η Μονάδα έχει 

χωροθετηθεί έτσι ώστε να είναι επεκτάσιμη, με πρόβλεψη αναμονών και χώρου για τη 
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μελλοντική εγκατάσταση μιας επιπλέον ίδιας γραμμής ξήρανσης και δύο ίδιων σιλό ξηραμένης 

ιλύος με τον αναγκαίο περιφερειακό εξοπλισμό εντός της εν λόγω περιοχής. 

 

Η Μονάδα Ξήρανσης περιλαμβάνει δύο παράλληλες γραμμές ξήρανσης με περιστρεφόμενα 

τύμπανα –με ονομαστική δυναμικότητα εξάτμισης 4 tn/hr νερού για κάθε γραμμή– σε συνεχή 

λειτουργία (ξηρότητα τελικού προϊόντος άνω του 92%). Το τελικά παραγόμενο προϊόν είναι 

ξηρή ιλύς σε κόκκους, με φυσικοχημικές ιδιότητες που το καθιστούν εύχρηστο και ελκυστικό, 

για την περαιτέρω διάθεση και αξιοποίησή του σύμφωνα με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και 

Ελληνική νομοθεσία. Είναι ένα προϊόν ομοιογενές και σταθεροποιημένο, ανθεκτικό σε τριβή 

και απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και είναι αξιόπιστο και ασφαλές για τη 

δημόσια υγεία. 

 

Με την λειτουργία του έργου της ξήρανσης ο όγκος της παραγόμενης ιλύος μειώνεται περίπου 

στο 1/5. Επιτυγχάνεται δηλαδή δραστική μείωση του όγκου και του βάρους του τελικού 

προϊόντος που οδηγείται προς διάθεση ή απόθεση, που επιτρέπει την οικονομική και ασφαλή 

αποθήκευση και διακίνηση του προϊόντος, ελαχιστοποιεί το πρόβλημα εναποθέσεων και 

ανοίγει  περισσότερες προοπτικές τελικής διάθεσης όπως στη γεωργία, δασοκομία ή σαν 

καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία και τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. 

 

Για την πληρέστερη πληροφόρηση, σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα : 

Η Εταιρεία έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

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

ποταμού και σε απόσταση περίπου 12 χιλιομέτρων από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η έκταση της 

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

Αποχετευτικού Αγωγού το μεγαλύτερο μέρος των αστικών λυμάτων του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.  

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

ιλύς») μεταφέρονταν στο XYTA Ταγαράδων. Από το 2006, έτος κατά το οποίο σταμάτησε η λειτουργία 

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

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

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

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

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

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

περιβάλλοντος.  Έως σήμερα έχουν απομακρυνθεί από τις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ.Θ. σημαντικές 

ποσότητες για την παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων, αλλά και για άμεση αξιοποίηση στη γεωργία, 

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

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

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

με 10% Ca(OH)₂, ανέρχεται σε λιγότερο από 155.000 τόνους.  

 Η Διοίκηση της εταιρείας στην προσπάθεια εύρεσης όλων των κατάλληλων μεθόδων 

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

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

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

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

επιβαρύνει την εταιρεία με το κόστος ασβεστοποίησης και εναπόθεσης.  

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

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

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

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

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

Συγκεκριμένα, τόσο από τις μετρήσεις των αντίστοιχων τμημάτων της  εταιρείας όσο και από τα 

αποτελέσματα της προμελέτης που διενεργήθηκε πρόσφατα  προκύπτει ότι η παραγόμενη ιλύς έχει 
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ικανοποιητικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, τα  οποία βρίσκονται εντός των ορίων που θέτουν οι 

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

κόστος διαχείρισης εκτιμάται στο ποσό των € 3,7 εκατ. το οποίο έχει απεικονισθεί στις οικονομικές 

καταστάσεις και έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως  1-1-2012 έως 31-12-2012 σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 37 (σημείωση 18). Κάθε έτος η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα  της επανεκτίμησης της 

αποτελεσματικότητας της επιλεχθείσας μεθόδου, ώστε εφόσον αυτή καταστεί μη λειτουργική, η 

εταιρεία να προβεί άμεσα σε υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση του ανωτέρω 

θέματος. 

 Επίσης, δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική 

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

συνεργασία με άλλες εταιρείες, για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων ή ενέργειας μετά 

από την καύση της. Από την εντυπωσιακή ανταπόκριση των ενδιαφερομένων εταιρειών καθώς 

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

τεχνογνωσία στον τομέα της επιχειρηματικής αξιοποίησης της ιλύος,  διαφαίνεται ότι το 

συγκεκριμένο προιόν, παρουσιάζει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η εξέταση των φακέλων των 

υποψηφίων επενδυτών εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. 

 Η διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει να εξετάζει την αξιοποίηση των εναλλακτικών 

δυνατοτήτων που ενδεχομένως να προκύψουν, όπως αυτές περιγράφονται στις ανωτέρω 

παραγράφους, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του προβλεπόμενου κόστους.  

 Επιπροσθέτως, από το 2012 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

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

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

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

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

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

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

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

τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της ιλύος.  

 

• Την 21 Φεβρουαρίου 2013 το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ 

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

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

διαγωνιστικής διαδικασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

την 19 Απριλίου 2013, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 29.04.2013.  

• Κατά την τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της 30 Ιουνίου 2014 το ΤΑΙΠΕΔ κατέθεσε την 

ακόλουθη ανακοίνωση: «Η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την ΕΥΔΑΠ δημιουργεί ένα νέο 

δεδομένο στο θέμα της αποκρατικοποίησης των εταιριών υδάτων. Το ΤΑΙΠΕΔ, σεβόμενο τους 

νομικούς θεσμούς, αλλά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θα προχωρήσει στο αμέσως 

επόμενο διάστημα σε επανεξέταση της διαδικασίας αξιοποίησης της ΕΥΑΘ και θα ανακοινώσει 

τις σχετικές αποφάσεις του. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ είναι να αξιοποιεί στοιχεία 

της περιουσίας του Δημοσίου με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, άρα και το συμφέρον των 

πολιτών, ενώ παράλληλα οφείλει να διασφαλίζει την νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και 

αξιοπιστία του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.». 

• Βάσει του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/Α/17-9-2013 άρθρο 52, υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α Α΄και Β΄ 

βαθμού προς την ΕΥΑΘ ΑΕ, που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 31-7-2013, εξοφλήθησαν για 

λογαριασμό των ανωτέρω φορέων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αφαιρουμένων τυχόν 

προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλων επιβαρύνσεων. Κατόπιν τούτου με την υπ΄αριθμό 

38560/2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών       και Οικονομικών (ΦΕΚ 2410/Β/26-9-

2013) απαιτήσεις συνολικού ποσού € 12.868 των    Ο.Τ.Α Α΄καιΒ΄βαθμού, που είχαν  καταστεί 

ληξιπρόθεσμες την 31-7-2013, κατεβλήθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την  αφαίρεση 

των τόκων, συνολικού ποσού € 2.234. 

• Βάσει του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/11-10-2013) άρθρο 131, επήλθε ρύθμιση θεμάτων μεταξύ 

της ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, για έργα και μελέτες αρμοδιότητας ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ  που 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

68 

31Δεκεμβρί

ου 2014 

ανατέθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν μονομερώς από την ΕΥΑΘ ΑΕ μετά την 26-7-2001, χωρίς να 

υπογραφούν μεταξύ των δύο μερών οι προβλεπόμενες συμβάσεις.Στις  13-12-2013 με την 

υπ΄αριθμό 6067 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3180/Β) των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας-Θράκης 

εγκρίθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής για μεταβίβαση πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, σύμφωνα με έκθεση αποτίμησης 

Ορκωτού Ελεγκτή, που όρισαν από κοινού τα 2 μέρη. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης επέφερε 

μείωση των υφισταμένων οφειλών της πρώτης προς την δεύτερη. 

• Η τακτική γενική συνέλευση της 30
ης

 Ιουνίου 2014 ενέκρινε την διανομή στους μετόχους 

αφορολόγητου αποθεματικού που είχε σχηματισθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.2238/1994 

και την καταβολή του αναλογούντος φόρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013. 

Επίσης στην ίδια γενική συνέλευση εγκρίθηκε η διανομή στους μετόχους του αδιάθετου 

υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων. 

 

 

31. ΔΙΑΝΟΜΗ  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

ΑΝΤΛΗΘΛΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η τακτική γενική συνέλευση της 30
ης

 Ιουνίου 2014 ενέκρινε την διανομή στους μετόχους 

αφορολόγητου αποθεματικού καθαρού ποσού €2.373,  που είχε σχηματισθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.2238/1994 και  την καταβολή του αναλογούντος φόρου, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4172/2013. Επίσης η ίδια γενική συνέλευση,  ενέκρινε την διανομή στους μετόχους 

του αδιάθετου υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων, ποσού  €3.695. 

 

32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2014 γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να 

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

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

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 30Μαρτίου 2015 

 

Νικόλαος Παπαδάκης Πηνελόπη Ράλλη Μαρία Σαμαρά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος τουΔ.Σ. 

& Διευθύνων Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύντρια Οικονομικών 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΄΄Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.΄΄

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41913/06/Β/98/32

 Έδρα :  Εγνατία 127  - ΤΚ  546 35 - Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

2002 2003

Σύνολο 

σε 

χιλιάδες 

Ευρώ

2003 2004

Σύνολο 

σε 

χιλιάδες 

Ευρώ

2005 2006

Σύνολο 

σε 

χιλιάδες 

Ευρώ

2007 2008

Σύνολο 

σε 

χιλιάδες 

Ευρώ

2009 2010

Σύνολο 

σε 

χιλιάδες 

Ευρώ

Κτίρια - Γήπεδα 2.348 2.348 4.696 2.348 2.348 4.696 0 2.348 2.348 4.696 127 2.284 2.285 4.569 801 1.256 2.513 3.769 55 3.714 0 3.714 6 3.708 0 3.708 11 3.697 3.630 67

Μεταφορικά μέσα 440 294 734 440 294 734 734

Γενικό Σύνολο 2.788 2.642 5.430 2.788 2.642 5.430 734 2.348 2.348 4.696 127 2.284 2.285 4.569 801 1.256 2.513 3.769 55 3.714 0 3.714 6 3.708 0 3.708 11 3.697 3.630 67

 Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ

 Α.Δ.Τ. AΚ 869759 Α.Δ.Τ.    ΑΚ 901780 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  71414 Α' ΤΑΞΕΩΣ

Α.Δ.Τ.  Σ 342116

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Κωνσταντίνου Σωτήρης Κουτρουλός Κωνσταντίνος

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  13671 Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  25701

Πρόγραμμα σύμφωνα με 

την  από 29.12.2006  

απόφαση της Έκτακτης Γ.  

Συνέλευσης 

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2007 έως 

31.12.2008

TΡΟΠΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ΕΙΔΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ )

Αρχικό πρόγραμμα 

σύμφωνα με το 

εγκεκριμμένο από το ΔΣ 

του ΧΑ ΑΕ   &    ΕΚ 

Ενημερωτικό Δελτίο 

Εισαγωγής

Πρόγραμμα σύμφωνα με 

την από 30.12.2002 

απόφαση της Έκτακτης 

Γ.Συνέλευσης

Ολοκλήρωση 

επένδυσης  

αγοράς 

μεταφορικών 

μέσων 

Α΄τρίμηνο 

2003  

Πρόγραμμα σύμφωνα με 

την  από 30.06.2005  

απόφαση της Τακτικής Γ.  

Συνέλευσης 

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2006 έως 

31.12.2006

Διανομή 

στους 

μετόχους 

μέρους του 

υπολοίπου 

01.01.2014 

έως 

31.12.2014

Υπόλοιπο 

ποσό προς 

διάθεση σε 

χιλιάδες 

Ευρώ 

31.12.2014

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2010 

έως 

31.12.2010

Υπόλοιπο 

ποσό προς 

διάθεση σε 

χιλιάδες 

Ευρώ 

31.12.2010

Πρόγραμμα σύμφωνα 

με την  από 26.06.2009  

απόφαση της Τακτικής 

Γ.  Συνέλευσης 

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2011 

έως 

31.12.2011

Υπόλοιπο 

ποσό προς 

διάθεση σε 

χιλιάδες 

Ευρώ 

31.12.2011

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2013 

έως 

31.12.2013

Υπόλοιπο 

ποσό προς 

διάθεση σε 

χιλιάδες 

Ευρώ 

31.12.2013

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2012 

έως 

31.12.2012

Υπόλοιπο 

ποσό προς 

διάθεση σε 

χιλιάδες 

Ευρώ 

31.12.2012

Σύνολο 

διατεθέντων 

κεφαλαίων 

κατασκευής 

κτιρίου  από 

1.1.2009 

έως 

31.12.2009

Υπόλοιπο 

ποσό προς 

διάθεση σε 

χιλιάδες 

Ευρώ 

31.12.2009

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με την  εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2001. Η Διοίκηση της Εταιρείας 

έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το  Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη 

μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες:

1. Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη 

χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.

2. Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την  συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και  με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με τις οποίες τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Ευρήματα:

1. Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά 

αναφέρονται.

2. Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο 

Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με τις οποίες τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε

διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή 

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση ελέγχου, με 

ημερομηνία  31 Μαρτίου 2015.

Γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την από 02.08.2001 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E., από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών που έγινε με βάση την από 27.07.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την υπ'αριθ. 1/223/07.08.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού Ευρώ 5.430.623,54 (Ευρώ 5.910.000,00 μείον έξοδα 479.376,46 Ευρώ). Η περίοδος άσκησης του

δικαιώματος εγγραφής ήταν από 24.08.2001 έως 29.08.2001. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 1.500.000 νέες ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν πρός διαπραγμάτευση στις 21.09.2001. Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ της εταιρείας έγινε στις

13.09.2001. Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, μετά την μεταβολή που έγινε με τις από 30.12.2002, 30.06.2005 , 29.12.2006, 26.06.2009, 04.08.2011, και 30.06.2014 αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας, διατέθηκαν μέχρι

31.12.2014, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και που συντάχθηκε βάσει της 33 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Συνεδρίαση της 24-11-2005).

Σημειώσεις:

1) Με απόφαση της η Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2014 ενέκρινε τη διανομή στους μετόχους του υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων καθαρού ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12 Φεβρουαρίου 2015, τροποποιήθηκε ο προορισμός του υπολοίπου ποσού των € 67 χιλ που προέκυψε μετά από στρογγυλοποίηση κατά τη διανομή στους μετόχους του αδιάθετου υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων, στο κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας και 

ειδικότερα στο λογαριασμό ταμειακά διαθέσιμα.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/2005 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014, κατ΄ 

εφαρμογή της νομοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό 

της τόπο (www.eyath.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.helex.gr). 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] Ανακοίνωση 14749/2014 (δεν 
είναι διαθέσιµη η Ελληνική µετάφραση) 

01 ∆εκ 2014 11:29 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΥΑΘ ΑΕ 

28 Νοε 2014 14:36 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] Ανακοίνωση 13754/2014 (δεν 
είναι διαθέσιµη η Ελληνική µετάφραση) 

25 Νοε 2014 15:44 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. 

25 Νοε 2014 15:15 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
- ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ. 

12 Σεπ 2014 14:24 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] Ανακοίνωση 10913/2014 (δεν 
είναι διαθέσιµη η Ελληνική µετάφραση) 

01 Σεπ 2014 13:19 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

29 Αυγ 2014 11:28 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] Ανακοίνωση 8276/2014 (δεν είναι 
διαθέσιµη η Ελληνική µετάφραση) 

02 Ιουλ 2014 09:56 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] Ανακοίνωση 8277/2014 (δεν είναι 
διαθέσιµη η Ελληνική µετάφραση) 

02 Ιουλ 2014 09:56 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] Ανακοίνωση 8278/2014 (δεν είναι 
διαθέσιµη η Ελληνική µετάφραση) 

02 Ιουλ 2014 09:55 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

01 Ιουλ 2014 13:23 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ 
Α.Ε. 

01 Ιουλ 2014 13:17 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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01 Ιουλ 2014 13:15 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] Ανακοίνωση 7356/2014 (δεν είναι 
διαθέσιµη η Ελληνική µετάφραση) 

06 Ιουν 2014 14:40 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 2014 

06 Ιουν 2014 14:30 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

05 Ιουν 2014 16:30 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] Ανακοίνωση 7026/2014 (δεν είναι 
διαθέσιµη η Ελληνική µετάφραση) 

02 Ιουν 2014 14:24 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΕΥΑΘ ΑΕ 

30 Μαϊ 2014 10:52 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

29 Μαϊ 2014 17:34 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2014 

29 Μαϊ 2014 17:31 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

10 Απρ 2014 15:49 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] Ανακοίνωση 3974/2014 (δεν είναι 
διαθέσιµη η Ελληνική µετάφραση) 

02 Απρ 2014 11:00 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

28 Μαρ 2014 17:39 

ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. [ΕΥΑΠΣ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2014 

28 Φεβ 2014 12:01 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου 

Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr). 


