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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Κύριοι,  

Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, για την κλειόμενη χρήση 

(01/01/2016 – 31/12/2016) την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 

καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43α, παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει τον απολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 και 

την αναφορά των σημαντικών γεγονότων, τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2016, όσο και μετά 

τη λήξη αυτής, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της. Επίσης, εμπεριέχει την ανάλυση των κυριότερων 

κινδύνων-αβεβαιοτήτων και τις προοπτικές εξέλιξης.  

Η επιχείρηση συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις αντίστοιχες σημειώσεις που 

αναφέρονται στην περαιτέρω ανάλυση των οικονομικών συναλλαγών της, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η εταιρεία ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, τη 

παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και τη παραγωγή και πώληση 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

 

O κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 1.969.177 έναντι € 1.667.856 κατά την αντίστοιχη περσινή 

χρήση σημειώνοντας αύξηση κατά € 301.321 ή 18,07%. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 

1.658.318 έναντι € 1.530.352 το 2015, σημειώνοντας μεταβολή κατά € 127.967 ή 8,36%. Τα προ 

Φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των -€ 1.627.522 έναντι των € -2.077 κατά την 

αντίστοιχη περσινή χρήση, σημειώνοντας μείωση € 1.625.445 περίπου. Τέλος τα μετά Φόρων 

αποτελέσματα του 2016, διαμορφώθηκαν σε -€1.702.246 από -€ 18.177 το 2015, σημειώνοντας 

μείωση κατά € 1.684.068 περίπου.  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προήλθε κυρίως από πωλήσεις υπηρεσιών λήψης ενδείξεων 

υδρομετρητών, διανομής λογαριασμών και λοιπές υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 

προς την μητρική εταιρεία ΕΥΑΘ Α.Ε. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται  στην αύξηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών . 

Για τις ανάγκες αξιολογήσεως της οικονομικής θέσεως της οικονομικής μονάδας βλέπε τους 

παρακάτω αριθμοδείκτες:  

 

Αριθμοδείκτης Τύπος 2016 2015 

Γενική Ρευστότητα 
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις 

2,38 2,35 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 
Μικτά Κέρδη Χρήσεως 

15,79% 8,24% 
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 

-82,65% -0,12% 
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

Αποδοτικότητα Απασχολούμενων 

Κεφαλαίων 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 
-387% -1% 

Συνολικά Απασχολημένα Κεφάλαια 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016 
                                                                                                                                              (Ποσά σε  Ευρώ) 

 

 

 
4 

31 

Δεκεμβρίου 

2016 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 

116% -1% 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Οικονομική Μόχλευση 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

-30% 100% Αποδοτικότητα Απασχολούμενων 

Κεφαλαίων 

Διάρθρωση Κεφαλαίων 
Ιδια Κεφάλαια 

-195% 58% 
Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, η χρήση 2016 ήταν ζημιογόνα για την εταιρεία λόγω του 

σχηματισμού αυξημένων προβλέψεων για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα που επιβάρυναν τη 

χρήση. Η εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση του κύκλου εργασιών και σε κερδοφορία για τις επόμενες 

χρήσεις. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

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

τοπική κοινωνία συνεχίζουν να αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με 

τη λειτουργία της Εταιρείας. 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, όπως και κατά την προηγούμενη, δεν διατηρούσε 

υποκαταστήματα. Επίσης, η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 

 

ΊΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσεως δεν υπήρχαν μετοχές ή χρεόγραφα ή διαθέσιμο συνάλλαγμα της 

Εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

Κίνδυνοι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία 

 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι στενά συνυφασμένες με τις δραστηριότητες της μητρικής 

εταιρείας ΕΥΑΘ Α.Ε. οι οποίες με την σειρά τους λόγω της φύσεως της εγκατεστημένης υποδομής 

(κυρίως υπόγεια δίκτυα και δεξαμενές) αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικού μονοπωλίου, 

όπου είναι εξαιρετικά δυσχερής η ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων και η δημιουργία συνθηκών 

ανταγωνισμού, όπου οι καταναλωτές θα μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών 

προμηθευτών κατεργασμένου (πόσιμου ύδατος). Το σύνολο του κύκλου εργασιών της εταιρείας 

προέρχεται από τη μητρική εταιρεία ΕΥΑΘ ΑΕ. 

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

ανάπτυξης ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο τομέα.  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές  καταθέσεις, οι 

εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση της εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί 

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

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

περιγράφονται κατωτέρω: 

 

 

Κίνδυνος της Αγοράς 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος   

H Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 

χρήσης δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

Στις 31.12.2016 καθώς και την 31.12.2015 δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις. 

 

(ii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο κίνδυνο επιτοκίων στα έντοκα στοιχεία Ενεργητικού (τραπεζικές 

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

εξαρτημένες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 

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

περίπτωση τη διάρκεια και το είδος των τραπεζικών καταθέσεων 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

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 διενεργηθέντων συναλλαγών. 

Στο τέλος της χρήσης 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.   

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο, επειδή αφορούν 

κυρίως καταθέσεις σε Τράπεζες. Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις τόσο 

από την μητρική εταιρεία όσο και από λοιπές εταιρείες, οι οποίες έχουν σχετικά περιορισμένο βαθμό 

κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της εύρωστης οικονομικής κατάστασής τους. Το μεγαλύτερο μέρος του 

κονδυλίου «Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις» αφορά απαίτηση από τη μητρική εταιρεία ΕΥΑΘ ΑΕ 

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη 

μορφή πιστωτικής εξασφάλισης. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

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

διαθεσίμων. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

H Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και την μητρική 

εταιρεία ΕΥΑΘ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων της). Όλες οι συναλλαγές 

με συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς εμπορικούς όρους 

και πρόκειται να διευθετηθούν με μετρητά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος Οι συναλλαγές και 

τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων προσώπων της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016 και 

την 31η Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα καθώς και την προηγούμενη χρήση, αναλύονται στους 

παρακάτω πίνακες: 

 

 

Τα έσοδα της εταιρείας ποσού €1.969.176 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεως μετρητών, διανομής 

αποδείξεων και υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης και επικουρικές υπηρεσίες λειτουργίας και 

διαχείρισης που παρέχει προς την μητρική εταιρεία «ΕΥΑΘ Α.Ε.». Η απαίτηση της Εταιρείας ποσού 

€275.250 αφορά τις προαναφερθείσες υπηρεσίες από τη μητρική εταιρεία «ΕΥΑΘ Α.Ε.». .». Οι 

υποχρεώσεις προς τη μητρική αφορούν κυρίως μερίσματα πληρωτέα, τα οποία εξοφλήθηκαν τον 

Ιούνιο του 2017. 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) διαιρούμενο σε 

εκατό είκοσι χιλιάδες (120.000) κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 

πενήντα λεπτά (€ 0,50) η κάθε μία.  

Τα δικαιώματα των Μετόχων που 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. Δεδομένων των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της περιόδου, δεν προτείνεται η διανομή 

μερίσματος για την τρέχουσα χρήση. Η έγκριση της απόφασης για την μη διανομή μερίσματος αποτελεί 

αντικείμενο έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέρισμα δικαιούται κάθε 

μέτοχος, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. 

• 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 

01/01/2016 - 31/12/2016 01/01/2015 - 31/12/2015

Έσοδα 1.969.176                            1.667.856                              

Συναλλαγές μελών διοίκησης 2.644 1.146

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

Απαιτήσεις 275.250 231.409

Υποχρεώσεις 120.349 131.416

Υποχρεώσεις προς μέλη διοίκησης 1.177 1.613
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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.  

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

11 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 . 

Το σύνολο των μετοχών κατέχονται από την εταιρεία ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 

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

ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 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 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. 
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Δεδομένων των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της περιόδου, δεν προτείνεται η διανομή μερίσματος για 

την τρέχουσα χρήση. Η έγκριση της απόφασης για την μη διανομή μερίσματος αποτελεί αντικείμενο 

έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων . 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ 

(Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – πρώην ΙΚΑ) ύψους € 35 χιλ.  κατά του οποίου η εταιρεία 

υπέβαλε ένσταση. Επιπλέον, είναι υπό εξέλιξη ασφαλιστικός έλεγχος από το εν λόγω ταμείο.  Στην 

κλειόμενη χρήση σχηματίσθηκε πρόβλεψη ύψους € 1,8 εκ. για την κάλυψη ενδεχόμενης υποχρέωσης 

που πιθανώς θα προκύψει κατά τον έλεγχο αυτό.  

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31
η
 Δεκεμβρίου 2016 γεγονότα και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης 

των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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, 6 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

     

H Πρόεδρος  Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Λάτσιου-Χρυσάφη Ολυμπία  

Α.Δ.Τ. ΑΜ 660585                                                               

  

 

Κρεστενίτης Ιωάννης 

Α.Δ.Τ. AB 680550 
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

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

χρηματοοικονομικών 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 

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β'/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 

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 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 χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπου γίνεται 

αναφορά στο γεγονός ότι, το σύνολο

συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920, περί της 

συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η παραπάνω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας 

να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Όπως αναφέρεται στη παραπάνω σημείωση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων 

μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτ

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο 

αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικ

31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 
                                                                                                                                              

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

υτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπου γίνεται 

αναφορά στο γεγονός ότι, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και 

συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920, περί της 

συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η παραπάνω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη 

, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας 

να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Όπως αναφέρεται στη παραπάνω σημείωση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων 

η βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) 

2015, σημειώνουμε ότι: 

α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο 

αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Χρήστος Βαργιεμέζης 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 30891 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 31 Δεκεμβρίου 2016 
                 (Ποσά σε  Ευρώ) 
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Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

υτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπου γίνεται 

των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και 

συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920, περί της 

συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η παραπάνω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη 

, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας 

να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Όπως αναφέρεται στη παραπάνω σημείωση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων 

η βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) 

α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο 

ονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016 
                                                                                                                                              (Ποσά σε  Ευρώ) 
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31 

Δεκεμβρίου 

2016 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης    

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 
Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 15 έως 32 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

Σημ. 31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6 0 1.321

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 0 1.321

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 7 328.723 329.098

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 8 395.116 180.614

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 723.840 509.712

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 723.840 511.034

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά

Μετοχικό  Κεφάλαιο 9 60.000 60.000

Αποθεματικά κεφάλαια 10 23.245 23.245

Αποτελέσματα εις νέον (1.491.310) 210.936

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (1.408.065) 294.181

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (1.408.065) 294.181

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 19 1.828.297 0

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.828.297 0

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις  11 244.225 216.853

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 12 59.383 0

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 303.608 216.853

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.131.905 216.853

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 723.840 511.034



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016 
                                                                                                                                              (Ποσά σε  Ευρώ) 
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31 

Δεκεμβρίου 

2016 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 15 έως 32 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

Σημ. 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Παροχή Υπηρεσιών 1.969.177 1.667.856

Μείον: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών 13 (1.658.318) (1.530.352)

Μικτό Κέρδος 310.858 137.504

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής 13 (54.600) (53.353)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 13 (112.650) (123.618)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 14 (1.863.914) (28.272)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 14 90.788 63.281

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (1.629.517) (4.457) 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 15 1.995 2.380

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων (1.627.522) (2.077) 

Φόρος Εισοδήματος 16 (74.724) (16.100)

Αποτελέσματα μετά φόρων (1.702.246) (18.177) 



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016 
                                                                                                                                              (Ποσά σε  Ευρώ) 
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31 

Δεκεμβρίου 

2016 

 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 15 έως 32 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

                                                                                                           Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / 

Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 60.000 23.245 210.936 294.181

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 01/01 - 

31/12/2016 - -                     (1.702.246) (1.702.246)

Διανεμηθέντα μερίσματα - - -                                                            -                     

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 60.000 23.245 (1.491.310) (1.408.065)

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 60.000 23.245 229.113 312.357

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 01/01 - 

31/12/2015 - -                     (18.177) (18.177)

Διανεμηθέντα μερίσματα - - -                                                            -                     

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α 60.000 23.245 210.936 294.181



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016 
                                                                                                                                              (Ποσά σε  Ευρώ) 
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31 

Δεκεμβρίου 

2016 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Έμμεση Μέθοδος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 15 έως 32 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

Σημ. 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (1.627.522)                         (2.077)                                      

Προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις 6 1.321                                   -                                            

Πρoβλέψεις 19 1.828.297                           -                                            

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (έσοδα) / έξοδα 15 (1.995) (2.380)

200.101 (4.457)

Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης

Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (15.966) (22.364)

Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 39.439 (15.499)

23.473 (37.863)

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 223.574 (42.320)

Καταβεβλημένοι φόροι -                                       (112.907)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (588) (530)

Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (α) 222.986 (155.756)

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων 7 -                                       (1.321)

Τόκοι εισπραχθέντες 15 2.583 2.909

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β) 2.583 1.588

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα (11.067)                               (59.400)                                   

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (11.067)                               (59.400)                                   

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

(α)+(β)+(γ) 214.502 (213.568)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 180.614 394.182

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 13 395.116 180.614



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016 
                                                                                                                                              (Ποσά σε  Ευρώ) 
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31 

Δεκεμβρίου 

2016 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

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

Ε.Υ.Α.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (ή η «Εταιρεία») έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης την παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και την παραγωγή και 

πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.     

H Εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει 

ορισθεί σε 50 έτη. Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο:   

 
1. ΛΑΤΣΙΟΥ-ΧΡΥΣΑΦΗ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

3. ΒΑΛΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ) 

5. ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΕΛΟΣ) 

6. ΝΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΜΕΛΟΣ) 

7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΕΛΟΣ) 

 

Το ανωτέρω ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα στις 24/2/2017 έπειτα από την αντικατάσταση της κας 

Σαμαρά Μαρίας από τον κ. Αλεξανδρή Δημήτριο ως μέλος ΔΣ, καθώς και έπειτα από την παραίτηση 

του κ. Αντωνιάδη Ιωάννη και την αντικατάστασή του από την κα Λάτσιου-Χρυσάφη Ολυμπία ως 

Πρόεδρος του ΔΣ. 

 

Έδρα εταιρείας:  Εγνατία 127 
   54 635, Θεσσαλονίκη    

   Ελλάδα  

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:  64868/62/Β/07/0271  

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:                       59082404000 

 

Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON AE 

Ζεφύρου 56 

175 64 Παλαιό Φάληρο 
Αθήνα, Ελλάδα 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 127 
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2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 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 2016. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, είναι ίδιες με αυτές που 

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

Δεκεμβρίου 2015 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ (€). 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, 

συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 

2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η Εταιρεία στα πλαίσια 

ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, προτίθεται να προβεί σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου κατά το χρόνο που οι σχετικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις, για τις οποίες έχει σχηματιστεί 

πρόβλεψη, γίνουν απαιτητές. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει 

πρόβλημα αναφορικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της και η σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων, έγινε με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας της Εταιρείας. Οι  χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. την 

06.09.2017 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

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.      

2.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την κλειόμενη οικονομική χρήση  

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία εξέτασε 

την επίπτωση όλων των παρακάτω στις Οικονομικές Καταστάσεις και έχουν ασήμαντη ή 

μηδενική επίδραση. 

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

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.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»  

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.   
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ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

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.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

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

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

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» 

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 2014  

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

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 απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το 

ΔΛΠ 34.  

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 

καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει 
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ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

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

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 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 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι 

να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει 

εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο 

για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 

μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 

μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 

χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που 

προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1 Συμμετοχή σε ενοποιούμενες οικονομικές καταστάσεις  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. με έδρα τον νομό Θεσσαλονίκης με Α.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 58240404000, με την μέθοδο ολικής ενοποίησης.  

3.2 3.2 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 στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών 

και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις 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: 

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 άλλα χρηματοοικονομικά 

έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

3.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες 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 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.  
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3.4 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 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.      

3.5 Διαθέσιμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά περιλαμβάνουν τα μετρητά, και τις καταθέσεις όψεως. 

3.6 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

εισοδήματος αφαιρετικά στη καθαρή θέση. 

Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, μέχρι 

οι ίδιες μετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων 

μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εμφανίζεται ως 

αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

3.7 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών που 

αποκτήθηκαν  κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές 

υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η πληρωμή τους πρέπει να 

πραγματοποιηθεί  μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν η πληρωμή τους μπορεί να γίνει και πέραν του έτους, 

τότε καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα 

σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

3.8 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 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 (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 
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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. 

3.9 Μερίσματα 

Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισης τους από τη γενική 

συνέλευση των μετόχων. 

3.10 Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους και έξοδα 

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η Εταιρεία 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. 

3.11 Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές  καταθέσεις και 

οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των 

εργαλείων αυτών, η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με 

την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί 

χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

3.12 Αναγνώριση εσόδων 

3.12.1 Πωλήσεις υπηρεσιών 

Το έσοδο από την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν κυρίως υπηρεσίες λήψης ενδείξεως 

μετρητών και διανομής αποδείξεων, αναγνωρίζεται όταν προσφέρεται και στην περίοδο στην οποία 

παρέχεται.  
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3.12.2  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 στην Εταιρεία.  

3.13 Μισθώσεις   

Η εταιρεία ως μισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 

εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές 

μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται στα πλαίσια λειτουργικών μισθώσεων, παρουσιάζονται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης σύμφωνα με τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου.  Το 

έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

3.14 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. 

3.15 Στρογγυλοποιήσεις 

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

αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι 

ο κίνδυνος τιμών και ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της 

Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι 

κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνου 

διενεργείται κατά βάση από τη Διοίκηση του Ομίλου στον οποίο ανήκει, 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 της Εταιρείας. 

 

Α. Κίνδυνος της Αγοράς 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος   

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς δεν διενεργεί συναλλαγές σε ξένο 

νόμισμα πλην του ευρώ. 

(ii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς δεν διαθέτει δανεισμό. 

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

περίπτωση τη διάρκεια και το είδος των τραπεζικών καταθέσεων. 
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Β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Επιπλέον, 

σημαντικότερος πελάτης της Εταιρείας είναι η μητρική εταιρεία Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία αποτελεί το 84% 

των Εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων και ως εκ τούτου το γεγονός αυτό συντελεί στην ύπαρξη 

χαμηλού πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Στο τέλος της χρήσεως η 

Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος για τον οποίο θα έπρεπε 

να υπάρχει κάποια εξασφάλιση ή 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 2016 για την Εταιρεία 

αναλύεται ως εξής: 

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2015 για την Εταιρεία 

αναλύεται ως εξής: 

 

 

Δ. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της Εταιρείας 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. 

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) μείον τα χρηματικά 

διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον 

ισολογισμό συν το καθαρό χρέος.  

ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΕΣ

Εντός 1 έτους

1 έως  5 

έτη

Πάνω από 5 

έτη Σύνολο

Δανεισμός Δημοσίου -                                                -            -       

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 244.225 244.225

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 59.383 59.383

Σύνολο 303.608 -           0 303.608

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2016

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

Εταιρεία

ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΕΣ

Εντός 1 έτους

1 έως  5 

έτη

Πάνω από 5 

έτη Σύνολο

Δανεισμός Δημοσίου -                                                -            -               -       

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 216.853 216.853

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0

Σύνολο 216.853 -           0 216.854

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2015

Εταιρεία

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
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Η Εταιρεία, δεδομένου ότι δεν έχει δανεισμό, εμφανίζει μηδενικό συντελεστή μόχλευσης. 

 

Ε. Προσδιορισμός Εύλογων Αξιών  

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές 

(χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 

δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές 

προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της 

αγοράς κατά την ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Τα ποσά με τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό τα διαθέσιμα, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξεως 

τους.  Η ονομαστική αξία εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. Δεν υπάρχουν 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που να επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

την 31 Δεκεμβρίου 2016. 

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 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 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της 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 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 της Εταιρείας για τους φόρους 

εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των φόρων 

εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος 

και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους. 
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5.3 Επίδικες Υποθέσεις και Λοιπές Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία 

της μητρικής εταιρείας ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Ο προσδιορισμός ενδεχόμενων υποχρεώσεων είναι μία σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις 

αναφορικά με το αποτέλεσμα και την εφαρμογή νόμων και ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις ή στην 

εφαρμογή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

της εταιρείας στο μέλλον. 

 

6. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Υπόλοιπο 01.01.2016 4.164 4.164

Προσθήκες 01.01 - 31.12.2016 -                                 -                                   

Σύνολο στις 31.12.2016 4.164 4.164

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2016 2.843 2.843

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.12.2016 1.321                            1.321                              

Σύνολο στις 31.12.2016 4.164 4.164

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 1.321                            1.321                              

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 0 0

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Υπόλοιπο 01.01.2015 2.843 2.843

Προσθήκες 01.01 - 31.12.2015 1.321                            1.321                              

Σύνολο στις 31.12.2015 4.164 4.164

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2015 2.843 2.843

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.12.2015 -                                 -                                   

Σύνολο στις 31.12.2015 2.843 2.843

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 1.321 1.321
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7. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Οι χρεώστες διάφοροι περιλαμβάνουν απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (Φόρος εισοδήματος, 

ΦΠΑ) ύψους € 24.759 (2015: 48.655) και λοιπούς χρεώστες ύψους € 5.053 (2015: € 19.792). 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους και δεν 

απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σημαντικότερος πελάτης της 

Εταιρείας είναι η μητρική εταιρεία Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και ως εκ τούτου το γεγονός αυτό συντελεί στην ύπαρξη 

χαμηλού πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις. 

Η ενηλικίωση όλων των απαιτήσεων οι οποίες εμφανίζονται ανωτέρω είναι εντός των 12 μηνών. 

 

8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 

 

 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

Η διαβάθμιση των διαθεσίμων με βάση τους δείκτες πιστοληπτικής αξιολόγησης του οίκου FITCH έχει 

ως εξής: 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

Εμπορικές απαιτήσεις 298.911 260.651

Χρεώστες διάφοροι 29.812 68.447

328.723 329.098

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -                                    -                                    

Σύνολο εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 328.723 329.098

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

Ταμειακά διαθέσιμα 568 666

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 394.549 179.948

Σύνολο 395.116 180.614

Πιστωτική διαβάθμιση στα ταμειακά διαθέσιμα

(Οίκος Fitch)

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

RD 394.549 179.948

Σύνολο 394.549 179.948
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9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

 

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2016, οι μέτοχοι ήταν οι εξής: 

 

 

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

 

 

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 

κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας μπορεί, όμως, 

να συμψηφισθεί με συσσωρευμένες ζημίες. 

 

 

11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

Αριθμός ονομαστικών μετοχών 120.000 120.000

Ονομαστική αξία ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,50 0,50

Ονομαστική Αξία 60.000 60.000

ΜΕΤΟΧΟΣ

Αριθμός μετοχών που 

κατέχει

Ποσοστό συμμετοχής 

κατά την 31.12.2016

ΕΥΑΘ Α.Ε. 120.000 100,00%

Σύνολο 120.000 100,00%

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

Τακτικό Αποθεματικό 23.245 23.245

Υπόλοιπο 23.245 23.245

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

Προμηθευτές 32.571 18.609

Επιταγές πληρωτέες 2.581 -                                       

Λοιποί φόροι-Τέλη 81.544 56.329

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 24.238 24.238

Μερίσματα πληρωτέα 96.112 107.178

Πιστωτές διάφοροι 1.406 3.861

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 5.775 6.638                                  

Σύνολο 244.225 216.853
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Η ληκτότητα των Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:  

 

 

 

 

12. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

13. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Τα έξοδα ανά κατηγορία αναλύονται ως ακολούθως για τη χρήση 2016 για την Εταιρεία: 

 

 

ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Προμηθευτές 32.571

Επιταγές πληρωτέες 2.581

Μερίσματα Πληρωτέα 96.112

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ. 24.238

Πιστωτές Διάφοροι 1.406

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 5.775

Λοιποί φόροι και τέλη 81.544

Σύνολο 244.225 0

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 2016

ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Προμηθευτές 18.609

Μερίσματα Πληρωτέα 107.178

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ. 24.238

Πιστωτές Διάφοροι 3.861

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 6.638

Λοιποί φόροι και τέλη 56.329

Σύνολο 216.853 0

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 2015

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

Φόρος εισοδήματος 59.383 0

59.383 0

Για την χρήση που έληξε την 31.12.2016

Κόστος 

Παραγωγής

Έξοδα διάθεσης & 

διανομής 

Έξοδα 

διοικητικής 

λειτουργίας Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.658.318                  -                                   107.292                        1.765.610               

Λοιπές Παροχές Τρίτων -                               8.161                              -                                 8.161                       

Έξοδα από Φόρους και Τέλη -                               -                                   4.037                             4.037                       

Διάφορα έξοδα -                               46.439                            -                                 46.439                     

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων -                               -                                   1.321                             1.321                       

Σύνολο 1.658.318 54.600 112.650 1.825.568
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Τα έξοδα ανά κατηγορία αναλύονται ως ακολούθως για τη χρήση 2015 για την Εταιρεία: 

 
 

 

14. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ  

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα - έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:    
 

 

 

Εντός της ελεγχόμενης περιόδου σχηματίσθηκε πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που είναι 

πιθανό να προκύψουν κατά την οριστικοποίηση του ασφαλιστικού ελέγχου που διενεργούν οι 

αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού ταμείου ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – 

πρώην ΙΚΑ) (σημείωση 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την χρήση που έληξε την 31.12.2015

Κόστος 

Παραγωγής

Έξοδα διάθεσης & 

διανομής 

Έξοδα 

διοικητικής 

λειτουργίας Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.530.352                  -                                   113.576                        1.643.928               

Λοιπές Παροχές Τρίτων -                               8.844                              11                                   8.855                       

Έξοδα από Φόρους και Τέλη -                               49                                    1.000                             1.049                       

Διάφορα έξοδα -                               44.460                            9.031                             53.491                     

Σύνολο 1.530.352 53.353 123.618 1.707.322

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Ενοίκια 90.788 63.281

Σύνολο λοιπών εσόδων 90.788 63.281

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και 

προσαυξήσεις 35.617 27.058

Προβλέψεις προστιμων 1.828.297 0

Λοιπά έξοδα 0 1.213

Σύνολο λοιπών εξόδων 1.863.914 28.272



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016 
                                                                                                                                              (Ποσά σε  Ευρώ) 
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15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

16. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 που δημοσιεύτηκε τη 16 Ιουλίου 2015 και το Ν. 4336/2015 που 

δημοσιεύτηκε τη 14 Αυγούστου 2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 

στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% 

σε 100% με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2015. 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

Το ποσό του φόρου στην γραμμή "Φόρος εισοδήματος" της κατάστασης συνολικού εισοδήματος, 

διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον ισχύοντα συντελεστή 

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

 

 

17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

H Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και την 

μητρική εταιρεία ΕΥΑΘ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων της). Όλες οι 

συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς 

εμπορικούς όρους και πρόκειται να διευθετηθούν με μετρητά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων προσώπων της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1/2016 

- 31/12/2016 και την 31η Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα καθώς και την προηγούμενη χρήση, 

αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων & Λοιπά 

χρηματοοικονομικά έξοδα 588 530

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 588 530

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.583 2.909

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 2.583 2.909

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) 1.995 2.380

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Φόρος Εισοδήματος περιόδου 74.724 16.100

Σύνολο 74.724 16.100

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (1.627.522) (2.077)

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της 

Εταιρείας (2016: 29%, 2015: 29%) (471.981) (602) 

Μόνιμες Διαφορές 531.729 -                                       

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος 14.976 16.702                                

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 74.724 16.100



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016 
                                                                                                                                              (Ποσά σε  Ευρώ) 
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Τα έσοδα της εταιρείας ποσού €1.969.176 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεως μετρητών, διανομής 

αποδείξεων και υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης και επικουρικές υπηρεσίες λειτουργίας και 

διαχείρισης που παρέχει προς την μητρική εταιρεία «ΕΥΑΘ Α.Ε.». Η απαίτηση της Εταιρείας ποσού 

€275.250 αφορά τις προαναφερθείσες υπηρεσίες από τη μητρική εταιρεία «ΕΥΑΘ Α.Ε.». Οι 

υποχρεώσεις προς τη μητρική αφορούν κυρίως μερίσματα πληρωτέα τα οποία εξοφλήθηκαν τον 

Ιούνιο του 2017. 

 

18. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την χρήση 2010.  Η 

διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις στις φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν θα πραγματοποιηθεί ο φορολογικός έλεγχος και ως εκ τούτου δεν σχηματίστηκε 

οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.  

Για τις χρήσεις 2011 - 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, που προβλέπεται από την ΠΟΛ 1159/26/7/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 65A του 

Ν.4174/2013 και έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Σύμφωνη Γνώμη, χωρίς να προκύψουν 

ουσιώδεις διαφορές. Εκκρεμεί η οριστικοποίηση των ελέγχων από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Από τη χρήση 2016 με σχετική νομοθεσία, ο συγκεκριμένος έλεγχος κατέστη πλέον προαιρετικός. Η 

Εταιρεία επέλεξε να συνεχίσει να λαμβάνει τ Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2016 

ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και η σχετική Έκθεση προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2016. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναμένεται να επιφέρει 

σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

 

Εντός της ελεγχόμενης περιόδου σχηματίσθηκε πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που είναι 

πιθανό να προκύψουν κατά την οριστικοποίηση του ασφαλιστικού ελέγχου που διενεργούν οι 

αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού ταμείου ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – 

πρώην ΙΚΑ).  

01/01/2016 - 31/12/2016 01/01/2015 - 31/12/2015

Έσοδα 1.969.176                            1.667.856                              

Συναλλαγές μελών διοίκησης 2.644 1.146

31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

Απαιτήσεις 275.250 231.409

Υποχρεώσεις 120.349 159.024

Υποχρεώσεις προς μέλη διοίκησης 1.177 1.613

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Εκκρεμείς 

δικαστικές 

υποθέσεις

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2016 0 0

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 1.828.297                1.828.297                

31 Δεκεμβρίου 2016 1.828.297 1.828.297



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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20. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ 

(Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – πρώην ΙΚΑ) ύψους € 35 χιλ.  κατά του οποίου η εταιρεία 

υπέβαλε ένσταση. Επιπλέον, είναι υπό εξέλιξη ασφαλιστικός έλεγχος από το εν λόγω ταμείο.  Στην 

κλειόμενη χρήση σχηματίσθηκε πρόβλεψη ύψους € 1,8 εκ. για την κάλυψη ενδεχόμενης υποχρέωσης 

που ενδέχεται να προκύψει κατά την οριστικοποίηση του ελέγχου. (σημείωση 19). 

 

21. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31
η
 Δεκεμβρίου 2016 γεγονότα και μέχρι την ημερομηνία 

έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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, 6 Σεπτεμβρίου 2017 

 

H Πρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Για το Λογιστήριο 

 

 

Λάτσιου-Χρυσάφη Ολυμπία  

Α.Δ.Τ. ΑΜ 660585                                                               

 

 

Κρεστενίτης Ιωαννης 
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Αρ. Αδείας 181 

ΖΙΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Αρ.Αδειας Ο.Ε.Ε. 90932 

ΑΤ ΑΙ 188182 

 

 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 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). 

 


