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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 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. Καµάκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του ∆.Σ., 

2. Παπαδάκης Νικόλαος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

3. Ασβεστάς ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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 01.01.2009-31.12.2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά 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 ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού 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, 29 Μαρτίου 2010 

 

Οι βεβαιούντες 

Κωνσταντίνος Καµάκας  Νικόλαος Παπαδάκης  ∆ηµήτριος Ασβεστάς  

   

   

Πρόεδρος του ∆.Σ.  ∆ιευθύνων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

Α.∆.Τ. AA 942423 Α.∆.Τ. AZ 187068 Α.∆.Τ. Λ 184072 
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ΕΚΘΕΣΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 2009-31 ∆εκεµβρίου 2009) 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

 

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

Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουµε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για την τρέχουσα χρήση (1/1/2009-31/12/2009). 

 

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. 

 

 

Α. Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τον Όµιλο και την Εταιρεία 

 

Ο όµιλος αποτελείται από α) την Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

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

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΕΥΑΘ Α.Ε.») που ιδρύθηκε το 1998 (νόµος υπ΄ αριθµ. 2651/3-11-1998 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 248/2-11-1998) και προήλθε από τη συγχώνευση των Ανωνύµων Εταιρειών 

«Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΥΘ Α.Ε.) και του «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 
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σκοπό την παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης, 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ανάπτυξη και η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Οµίλου και της Εταιρείας 

συνεχίσθηκαν επιτυχώς και κατά τη κλειόµενη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 

31/12/2009, στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται και στα συνηµµένα οικονοµικά αποτελέσµατα. 

 

 

Κύκλος Εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά την κλειόµενη χρήση ανήλθε στο ποσό των € 77.376 

έναντι χιλ. € 75.919 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο σηµειώνοντας αύξηση € 1.457 ή 

1,92%. 

Ο τζίρος της Εταιρείας προήλθε από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά 

και την εκτέλεση έργων για λογαριασµό τρίτων (Ο.Τ.Α., Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ, ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

Η αύξηση του τζίρου οφείλεται στην µεταβολή του τιµολογίου κατά το 2009 αλλά και την  

συνήθη αύξηση των καταναλωτών στην υφιστάµενη Ζώνη δραστηριότητας. 

 

 

Κέρδη προ φόρων 

 

Τα κέρδη πρό φόρων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την κλειόµενη χρήση βελτιώθηκαν 

οριακά και ανήλθαν σε € 22.093 έναντι €  22.017 για τον Όµιλο και σε € 22.012 έναντι  € 

21.999 για την Εταιρεία σηµειώνοντας αύξηση 0,34% και 0,06% αντίστοιχα σε σχέση µε την 

αντίστοιχη περσινή χρήση. 

 

Το περιθώριο κερδών προ φόρων του Οµίλου κατά την κλειόµενη χρήση ανήλθε σε 28,55% 

επί του Κύκλου Εργασιών εµφανίζοντας οριακή επιδείνωση σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση κατά την οποία ανήλθε σε 29,00% 

 

 

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους 

 

Τα καθαρά κέρδη µετά φόρων του Οµίλου κατά την κλειόµενη χρήση ανήλθαν σε  € 14.390 

από € 15.128, σηµειώνοντας πτώση  € 738 ή 4,88%. 

Όσον αφορά την µητρική Εταιρεία, τα κέρδη µετά Φόρων ανήλθαν σε € 14.331 από 15.115, 
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σηµειώνοντας µείωση € 784 ή 5,19%. 

Η µείωση των καθαρών κερδών οφείλεται στη διενέργεια αυξηµένων προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. Η διοίκηση της Εταιρείας 

λαµβάνοντας υπόψη την ευρύτερη δυσµενή οικονοµική συγκυρία και τις αυξηµένες ενδείξεις 

αδυναµίας αποπληρωµής των υποχρεώσεων ορισµένων µεγάλων πελατών, ιδιαίτερα κατά 

τη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της χρήσης, αποφάσισε να ακολουθήσει µια πιο 

συντηρητική προσέγγιση διενεργώντας αυξηµένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Το 

µικτό κέρδος του Οµίλου κατά την κλειόµενη χρήση  ανήλθε σε € 30.322 έναντι των χιλ. € 

31.108 το προηγούµενο έτος. Η µείωση του µικτού κέρδους δηλαδή προσέγγισε το ποσό των 

€ 786 ή 2,53%. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαµορφώθηκαν 

κατά την τρέχουσα περίοδο, σε € 25.999 έναντι € 25.498 σηµειώνοντας αύξηση  €  501 ή 

1,97%. 

 

 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 

κλειόµενη διαχειριστική χρήση ανήλθαν σε € 14.002 έναντι € 11.660 και € 13.927 έναντι € 

11.530 εµφανίζοντας αύξηση κατά 20,00% και 20,79% αντίστοιχα σε σχέση µε την αντίστοιχη 

περυσινή χρήση. 

 

 

Σύνολο τραπεζικού δανεισµού 

 

Το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού (µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου) του Οµίλου 

στο τέλος της κλειόµενης χρήσης ανήλθε σε € 1.929 έναντι € 3.110 την αντίστοιχη περυσινή 

χρήση σηµειώνοντας µείωση 38% µε αποτέλεσµα ο συντελεστής µόχλευσης (ο συντελεστής 

υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο) να ανέλθει σε -

14,74% έναντι -12,04% στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής χρήσεως. Οι δανειακές 

υποχρεώσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. προέρχονται από δάνεια που είχε συνάψει κατά το παρελθόν 

µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η άποψη της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι ότι η αποπληρωµή αυτών αποτελεί 

υποχρέωση του ΝΠ∆∆ ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 

169/26-7-2001). Η διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει υποβάλει σχετικό αίτηµα. 
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Ίδια Κεφάλαια 

 

Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου που αναλογούσαν σε µετόχους της Εταιρείας την 31/12/2009 

ανήλθαν σε € 100.622 έναντι € 91.315 την 31/12/2008, ενώ τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας 

ανήλθαν σε € 100.550 έναντι € 91.301, εµφανίζοντας αύξηση 10,19% και 10,13% αντίστοιχα 

σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, απόρροια της κερδοφορίας της κλειόµενης 

διαχειριστικής χρήσεως. 

 

 

Αριθµοδείκτες 

 

Στους Αριθµοδείκτες που ακολουθούν αποτυπώνεται η όλη δραστηριότητα του Οµίλου και η 

αποδοτικότητά της στους επιµέρους τοµείς. 

2009 2008 2007 2006 2005 

    ∆είκτες απόδοσης και αποδοτικότητας 
-  Περιθώριο µικτού κέρδους 39,19% 40,97% 34,73% 32,29% 32,65% 
{Πωλήσεις – Κόστους πωληθέντων / Κύκλο Εργασιών (%)} 
-  Κέρδη εκµεταλλεύσεως (ΕΒΙΤ) 26,57% 26,82% 24,01% 21,05% 21,79% 
{Κέρδη προ φόρων – τόκων /Κύκλο Εργασιών (%)}(ΕΒΙΤ) 

∆είκτες αποδοτικότητας κεφαλαίων 
-  Καθαρά κέρδη προ φόρων / ίδια κεφάλαια                  (ROE) 21,96% 24,11% 21,71% 19,04% 19,52% 

-  Καθαρά κέρδη προ φόρων / Σύνολο Ενεργητικού         (ROA) 13,99% 14,85% 13,18% 11,34% 11,38% 

∆είκτες ρευστότητας 
-  Γενική Ρευστότητα 2,28 2,02 2,00 2,03 1,85 
{Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις} 

∆είκτες Κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιµότητας 
Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια 175,52% 160,31% 154,40% 147,31% 139,94% 

∆είκτες επενδυτικοί 
Κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους  0,3964 0,4168 0,3427 0,2532 0,2186 

 

Όπως απεικονίζεται παραπάνω οι δείκτες αποδοτικότητας παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση 

τα τελευταία 5 χρόνια αποτέλεσµα της ορθολογικότερης χρησιµοποίησης των παραγωγικών 

πόρων της Εταιρείας, της αύξησης της παραγωγικότητας και του περιορισµού των 

λειτουργικών δαπανών. Επιπλέον ο δείκτης ρευστότητας είναι υψηλότατος ως αποτέλεσµα 

την υψηλής κερδοφορίας. Ο δείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης επιβεβαιώνει διαχρονικά την 

αποτελεσµατική διαχείριση των κεφαλαίων και την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας 

της Εταιρείας. Τέλος ο δείκτης κερδών/µετοχή, ο οποίος έχει αναπροσαρµοστεί ανάλογα για 

λόγους συγκρισιµότητας, απεικονίζει την σταθερά αυξητική τάση της κερδοφορίας της 
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Εταιρείας τα τελευταία χρόνια.  

 

Β. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως. 

 

Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης διαχειριστικής 

χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

 

Υπογράφηκε στις 5 Ιουνίου 2009 µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε., της ΕΥΑΘ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και της COSMOLINE Α.Ε. µε αντικείµενο την στρατηγική συνεργασία για 

την κοινή παρουσία τους στην αγορά της εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών και παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω του δικτύου αυτού και στην διάθεση χώρων για την 

εγκατάσταση συστηµάτων WiMax από την COSMOLINE. Σε εφαρµογή του Μνηµονίου 

Συνεργασίας, το διοικητικό συµβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. µε την 520/19-8-2009 απόφαση της 

16ης/19-8-2009 συνεδρίασης ενέκρινε το καταρτισθέν επιχειρηµατικό σχέδιο. Η ισχύς του εν 

λόγω µνηµονίου έληξε την 31.8.2009 χωρίς αποτελέσµατα. Ωστόσο, η νέα ∆ιοίκηση 

επανεξετάζει το όλο θέµα εξ΄αρχής.  

 

 

Γ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την 

ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 

 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα για τα οποία 

απαιτείται αναφορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆ΠΧΑ). 

 

 

∆. Προβλεπόµενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

Η Στρατηγική της Εταιρείας στοχεύει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως 

Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας σε συνδυασµό µε την αύξηση της περιουσίας των µετόχων. 

Για το σκοπό αυτό επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών µέσω 

του επενδυτικού προγράµµατος, της βελτίωσης των υποδοµών, της επέκτασης των 

Τεχνολογικών υποδοµών µε τη χρήση εξελιγµένων πακέτων λογισµικού και ανάπτυξης 

εξειδικευµένων µηχανογραφικών εφαρµογών. Κινητήριος µοχλός της Εταιρείας είναι το 

προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε.  
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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 Υ∆ΡΕΥΣΗ: οι ∆ήµοι Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων, Καλαµαριάς, Νεάπολης, 

Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεµένης, Πολίχνης, Ευκαρπίας, Τριανδρίας, Ελευθερίου 

Κορδελιού, Ευόσµου, Σταυρούπολης, Πανοράµατος, Πυλαίας, Ωραιοκάστρου καθώς και η 

βιοµηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης. 

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

περιοχές: 

 

H «Περιοχή Α» περιλαµβάνει τους ∆ήµους Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων, Καλαµαριάς, 

Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεµένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, ∆ιαβατών, Ελευθερίου 

Κορδελιού, Ευόσµου, Σταυρούπολης, Πυλαίας, Πανοράµατος, Ωραιοκάστρου στα 

διαµερίσµατα Ιωνίας και Καλοχωρίου του ∆ήµου 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 ∆ήµου Εχεδώρου, τα διαµερίσµατα Αγίου 

Αθανασίου, Αγχιάλου, Γέφυρας του ∆ήµου Αγ. Αθανασίου και τα διαµερίσµατα Χαλάστρας 

και Ανατολικού του ∆ήµου Χαλάστρας. 

 

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

Θεσσαλονίκης και περιλαµβάνει την Κοινότητα Πεύκων και τα ∆ιαµερίσµατα Ασβεστοχωρίου, 

Εξοχής, Φιλύρου του ∆ήµου Χορτιάτη. 

 

Η «Περιοχή ∆» εκτείνεται από τους ∆ήµους Καλαµαριάς και Πανοράµατος µέχρι τα δηµοτικά 

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

και τα ∆ιαµερίσµατα Θέρµης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης 

και το ∆ιαµέρισµα Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου 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 ∆ιαµερίσµατα Αγ. 

Τριάδας, Περαίας, Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού και τα διαµερίσµατα Ν. Μηχανιώνας, 

Εµβόλου, Αγγελοχωρίου του ∆ήµου Μηχανιώνας. 

 

Η Εταιρεία µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ∆ήµο και την ΕΥΑΘ Παγίων µπορεί 
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να αναλάβει το υφιστάµενο δίκτυο ΟΤΑ που βρίσκεται σε µία από τις παραπάνω περιοχές 

και την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης στον οικείο ∆ήµο. 

 

Η Εταιρεία µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ∆ήµο, την ΕΥΑΘ Παγίων και 

εγκρίνεται µε κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονοµίας-Οικονοµικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩ∆Ε και Μακεδονίας-Θράκης  

µπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε περιοχή ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των 

παραπάνω περιοχών. 

 

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

που ανήκει κατά 80% στο ∆ήµο Σταυρούπολης και κατά 20% στους ∆ήµους Πολίχνης και 

ευόσµου. Επίσης έχουν κατασκευαστεί οι εξωτερικές διακλαδώσεις µέχρι τις δικλείδες για την 

κάθε οικοδοµή. Αναµένεται σύντοµα η διευθέτηση προβληµάτων µε την προτεραία 

κατάσταση υδροδότησης από ιδιώτη, ούτως ώστε να προχωρήσει άµεσα η Εταιρεία στην 

υδροδότηση των νοικοκυριών και των επαγγελµατιών της περιοχής. Η πρώτη τιµολόγηση 

εκτιµάται ότι θα γίνει το Β΄εξάµηνο του 2010.  

 

 

Ε. ∆ραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης 

 

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

ανάπτυξης συνολικού ποσού € 314 τα οποία αφορούσαν ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

 

ΣΤ. Ασφάλεια, Περιλλάβον και Εκπαίδευση Προσωπικού 

 
Τέλος, 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. 

 

Ζ. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 

 

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

διατηρούσε υποκαταστήµατα µέσω των οποίων ασκεί τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές 

της. 
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Η. Ίδιες µετοχές που κατέχονται από τον Όµιλο και την Εταιρεία 

 

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. 

 

Θ. ∆ιαχείριση κινδύνων 

 

Κίνδυνοι σχετικά µε τον κλάδο που δραστηριοποιείται ο Όµιλος 

 

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

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

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

αποχέτευσης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα φυσικού µονοπωλίου, όπου είναι 

εξαιρετικά δυσχερής η ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων και η δηµιουργία συνθηκών 

ανταγωνισµού, όπου οι καταναλωτές θα µπορούσαν να επιλέξουν µεταξύ διαφορετικών 

προµηθευτών κατεργασµένου (πόσιµου ύδατος). 

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

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

εταιρείες (ή Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) χωρίς να είναι δυνατή η ανάπτυξη 

ανταγωνισµού εντός των συγκεκριµένων γεωγραφικών ορίων εντός των οποίων οι εταιρείες 

αυτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Τα συγκεκριµένα αυτά χαρακτηριστικά του κλάδου ύδρευσης και αποχέτευσης (που 

διαφοροποιούν το συγκεκριµένο κλάδο κοινής ωφέλειας), αναγνωρίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και µέχρι σήµερα δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέµα κατάργησης του 

µονοπωλιακού χαρακτήρα του κλάδου και ανάπτυξης ανταγωνισµού, όπως, ενδεικτικά στην 

περίπτωση της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

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

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

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

απαιτήσει, όπως η επιλογή του παροχέα των υπηρεσιών (provider of services) ύδρευσης-

αποχέτευσης λάβει χώρα µέσω διαγωνιστικής  διαδικασίας, ώστε µέσω της µεθόδευσης 

αυτής, να αναπτυχθεί το στοιχείο του ανταγωνισµού όχι στο επίπεδο των παρεχοµένων 

υπηρεσιών, αλλά στο στάδιο της επιλογής του νοµικού αυτού προσώπου, το οποίο 

διαχειριζόµενο τα δεδοµένα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης θα παρέχει 

υπηρεσίες στους καταναλωτές. 
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Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

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

οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η ∆ιοίκηση του 

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

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

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

 

 

Κίνδυνος της Αγοράς 

 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος   

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

διάρκεια της κλειόµενης χρήσης δεν είχαν πραγµατοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και 

το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

(ii) Κίνδυνος τιµής 

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

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

ΕΥΑΘ ΑΕ έχει καθοριστεί για τη χρονική περίοδο 1/1/2007 έως και 31/12/2011 για παροχή 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, προβλέποντας ετήσια µεσοσταθµική αύξηση περίπου 

4%.  

(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων στις δανειακές του υποχρεώσεις καθώς 

δανείζεται µε σταθερό επιτόκιο. Αντιθέτως, αντιµετωπίζει περιορισµένο κίνδυνο επιτοκίων στα 

έντοκα στοιχεία Ενεργητικού (προθεσµιακές καταθέσεις) και συνεπώς το εισόδηµα και οι 

λειτουργικές ταµειακές ροές είναι ως ένα σηµείο εξαρτηµένες από τις αλλαγές στην αγορά των 

επιτοκίων. 

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

περίπτωση τη διάρκεια και το είδος των προθεσµιακών καταθέσεων. 
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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 

∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί διαρκώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση των 

πελατών της, το µέγεθος και τα όρια των παρεχόµενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως 

η ∆ιοίκηση 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.  

 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

 

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

ταµειακών διαθεσίµων. 
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Ι. Σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ του Οµίλου και της Εταιρείας και 

συνδεδεµένων προσώπων. 

 

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου και 

συνδεδεµένων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της 

κλειόµενης χρήσεως, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες ευρώ): 

 

ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

 Έσοδα 0 0 4 0 

 Έξοδα 0 0 550 157 

Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης 937 863 807 797 

ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 

 
31/12/2009 31/12/2008 

 Απαιτήσεις  0 0 28 6 

Υποχρεώσεις  0 0 37 27 

Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 9 2 9 2 

Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της διοίκησης 25 51 16 2 

 

Τα έξοδα της Εταιρείας ποσού € 550 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεων µετρητών και 

διανοµής αποδείξεων που παρέχει η θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». Τα 

έσοδα της Εταιρείας ποσού € 4 αφορά το µέρισµα που ενέκρινε η θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». Η απαίτηση της Εταιρείας ποσού € 28 αφορά έξοδα ίδρυσης, έξοδα 

κατανάλωσης ρεύµατος που έχει πραγµατοποιήσει η ΕΥΑΘ Α.Ε. για λογαριασµό της 

θυγατρικής συνολικού ποσού € 24, καθώς και απαίτηση έναντι του εγκεκριµένου µερίσµατος 

του 2008  ποσού € 4. Η υποχρέωση της Εταιρείας ποσού € 37  αφορά υπηρεσίες ενδείξεων 

µετρητών και διανοµής αποδείξεων προς την θυγατρική Εταιρεία  «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α.Ε.». 

 

 

Κ.  ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  

 

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

Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία: Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης). 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. Για το µέρισµα της χρήσης 2009 προτείνεται η διανοµή 

µερίσµατος 0,133 €/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 ∆ηµόσιο 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 ∆ιοικητικού 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.  
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Λ. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας. 

 

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 άϋλες εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Επιπρόσθετα το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/26-

7-2001) προβλέπει ότι «το ∆ηµόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές µετοχές που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 49% του εκάστοτε µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας». 

 

 

Μ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των 

άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007 . 

 

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

της Εταιρείας την 31/12/2009  Είναι οι ακόλουθοι :  

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 31/12/2007 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 26.868.000  74,02% 

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 1.936.504  5,33% 
 
Λοιποί µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής µικρότερο του 2,0 % 

 
7.495.496  20,65% 

ΣΥΝΟΛΟ 36.300.000  100,00% 

 

 

Ν.  Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα 

ελέγχου. 

 

 

Ξ. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου – προθεσµία άσκησης σχετικών δικαιωµάτων 

 

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της. 
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Ο.  Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας. 

 

∆εν 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. 

 

 

Π. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

τροποποίησης Καταστατικού. 

 

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

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν 

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

 

 

Ρ. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων 

µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών. 

 

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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία. Για την αγορά ιδίων µετοχών η 

αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. ∆εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας. 

 

Σ. Κάθε σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθενται σε ισχύ, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν 

δηµόσιας πρότασης. 

 

∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 
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Τ. Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

µε το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή 

απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή απασχόλησης τους εξαιτίας 

της δηµόσιας πρότασης. 

 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού 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. 

 

Υ. Μερισµατική Πολιτική 

 

∆εδοµένης της αύξησης των Κερδών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, προτείνει την 

διανοµή µερίσµατος ίσου µε  € 0,133 ανά µετοχή. Συγκεκριµένα προτείνεται το Μέρισµα να 

ανέλθει στο ποσό των € 4.828 για την χρήση του 2009 έναντι του ποσού των € 5.082 την 

προηγούµενη χρήση του 2008, για το σύνολο των 36.300.000,00 ανώνυµων µετοχών.  

 

Κλείνοντας την παρούσα έκθεση, τονίζουµε ότι είµαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

περαιτέρω πληροφορία ή επεξήγηση πάνω στα θέµατα, που αναπτύχθηκαν παραπάνω. 

 

Θεσσαλονίκη,  29 Μαρτίου  2010 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 

Κωνσταντίνος Καµάκας  Νικόλαος Παπαδάκης  ∆ηµήτριος Ασβεστάς  

  

 

 

 

 

Πρόεδρος του ∆.Σ.  ∆ιευθύνων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

Α.∆.Τ. AA 942423 Α.∆.Τ. AZ 187068 Α.∆.Τ. Λ 184072 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. και της θυγατρικής της, που αποτελούνται 
από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, 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 
πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλείδες, 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε µε 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 δικλείδες 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 δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 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. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. και της θυγατρικής αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 
τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
Θεσσαλονίκη,29 Μαρτίου 2010 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 
Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 
Αρ Μ ΣΟΕΛ17701  
 
 

 
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λεωφ. Κιφησίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 113 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» την 29η Μαρτίου 2010 και έχουν δηµοσιοποιηθεί 

µε την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο στη διεύθυνση www.eyath.gr. Επισηµαίνεται ότι τα 

δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη ορισµένες γενικές οικονοµικές πληροφορίες αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του 

Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς. Επίσης 

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

στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σηµείωση 

 
1/1-

31/12/2009  
1/1-

31/12/2008   
1/1-

31/12/2009  
1/1-

31/12/2008  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

           
Πωλήσεις   77.376  75.919   77.376  75.919  
Μείον: Κόστος πωλήσεων 7  (47.054)  (44.811)   (46.596)  (44.693)  
Μικτό κέρδος   30.322  31.108   30.780  31.225  
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 8 

 
4.748 

 
4.090 

  
4.553 

 
4.037 

 

   
35.069 

 
35.198 

  
35.333 

 
35.262 

 
            
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9  (7.489)  (7.745)   (7.287)  (7.668)  
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης 10  (314)  (496)   (314)  (496)  
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 11 

 
(5.745) 

 
(4.458) 

  
(6.294) 

 
(4.616) 

 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 12  (962)  (2.144)   (960)  (2.143)  
Λειτουργικά αποτελέσµατα   20.561  20.355   20.477  20.339  
Κόστος χρηµατοδότησης 13  1.533  1.663   1.531  1.660  
Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών   22.093  22.017   22.008  21.999  
Έσοδα επενδύσεων 

  
0 

 
0 

  
4 

 
0 

 
Αποτελέσµατα προ φόρων 

  
22.093 

 
22.017 

  
22.012 

 
21.999 

 
Φόρος εισοδήµατος 14  (7.703)  (6.889)   (7.682)  (6.885)  
Αποτελέσµατα µετά φόρων   14.390  15.128   14.331  15.115 

 
Κατανέµονται σε :            
Ιδιοκτήτης Μητρικής   14.390 

 
15.128 

  
14.331 

 
15.115  

∆ικαιώµατα τρίτων 
  

0 
 

0 
  

0 
 

0  
            
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

  
0  0   0  0 

 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

 
14.390  15.128   14.331  15.115 

 
Κατανέµονται σε : 

           
Ιδιοκτήτης Μητρικής   14.390  15.128   14.331  15.115  
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας   0  0   0  0  
            
Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) 

           
  Βασικά 15 

 
0,3964  0,4168   

0,3948  0,4164 
 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 έως 78 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
  

Ο ΟΜΙΛΟΣ   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση  31/12/2009  31/12/2008   31/12/2009  31/12/2008 

Πάγιο ενεργητικό 
          

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 16  90.465  89.030   90.463  89.027 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 17 

 
143 

 
154 

  
142 

 
153 

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 18  0  0   60  60 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 19  365  361   365  361 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού   90.972  89.545   91.030  89.601 

           
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

          
Αποθέµατα 20  1.867  1.512   1.867  1.512 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 21  49.944  44.295   49.916  44.215 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 22  15.166  12.924   14.943  12.735 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
  

66.978  58.731   
66.727  58.462 

           
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  
157.950  148.275   

157.757  148.063 

           
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

          
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

          
Μετοχικό κεφάλαιο 23  40.656  40.656   40.656  40.656 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 23 

 
2.830 

 
2.830 

  
2.830 

 
2.830 

Αποθεµατικά κεφάλαια 24 
 

25.950 
 

25.230 
  

25.946 
 

25.230 
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο   31.186  22.598   31.117  22.585 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου 
  

100.622 
 

91.315   
100.550 

 
91.301 

∆ικαιώµατα τρίτων   0  0   0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
  

100.622 
 

91.315   
100.550 

 
91.301 

           
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

          
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

          
∆άνεια 25  1.240  1.929   1.240  1.929 
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 26  5.544  5.476   5.544  5.476 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 14 

 
378 

 
125 

  
378 

 
125 

Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα 27  4.515  4.265   4.515  4.265 
Επιχορηγήσεις 28  4.747  5.447   4.747  5.447 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 29  11.551  10.652   11.551  10.652 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 
  

27.976  27.895   
27.976  27.895 

           
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

          
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 30  21.230  20.635   21.137  20.442 
∆άνεια 25 

 
689 

 
1.181 

  
689 

 
1.181 

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 31 
 

7.433 
 

7.250 
  

7.405 
 

7.244 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   29.352  29.066   29.231  28.867 

           
Σύνολο υποχρεώσεων 

  
57.328  56.961   

57.207  56.762 

           
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

157.950 
 

148.275   
157.757 

 
148.063 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 έως 78 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 
          

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 

Υπόλοιπο εις 
νέο 

∆ικαιώµατα 
τρίτων 

Σύνολο 
    

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

    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 1/1-31/12/2008 0 0 756 0 14.372 0 15.128 

    

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 (4.356) 0 (4.356) 
    

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

    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 1/1-31/12/2009 0 0 720 0 13.670 0 14.390 

    

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 (5.082) 0 (5.082) 
    

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

    

            
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

          

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 

Υπόλοιπο εις 
νέο 

Σύνολο 
     

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

     

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 1/1-31/12/2008 0 0 756 0 14.359 15.115 

     

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 (4.356) (4.356) 
     

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

     

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους 1/1-31/12/2009 0 0 717 0 13.614 14.331 

     

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 0 0 (5.082) (5.082) 
     

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

     

 

Οι  σηµειώσεις στοις σελίδες 28 έως 78 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος 1/1-
31/12/2009  

1/1-
31/12/2008  

1/1-
31/12/2009  

1/1-
31/12/2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες: 
       

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 22.093 
 

22.017 
 

22.012 
 

21.999 

Πλέον (µείον) προσαρµογές για: 
       

Αποσβέσεις 6.520 
 

5.447 
 

6.520 
 

5.446 

Προβλέψεις 2.926 
 

1.260 
 

2.926 
 

1.260 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (998) 
 

(290) 
 

(998) 
 

(290) 

Έσοδα συµµετοχών 0 
 

0 
 

(4) 
 

0 

Τόκοι και συναφή έξοδα (1.533)  (1.663)  (1.531)  (1.660) 

 29.009 
 

26.772 
 

28.925 
 

26.756 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (355)  (325)  (355)  (325) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (5.591)  (12.381)  (5.675)  (12.302) 

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (4)  (0)  (4)  0 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.185)  2.162  (1.056)  1.991 

(Μείον):        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (113)  (196)  (112)  (196) 

Καταβεβληµένοι φόροι (7.758)  (4.370)  (7.751)  (4.394) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 14.002 
 

11.660 
 

13.972 
 

11.530 

        
Επενδυτικές δραστηριότητες: 

       
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0  0  0  (60) 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (7.945) 
 

(8.539) 
 

(7.945) 
 

(8.536) 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.645 
 

1.858 
 

1.643 
 

1.856 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0 
 

0 
 

0 
 

0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.300)  (6.681)  (6.300)  (6.740) 

        
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: 

       
Εξοφλήσεις δανείων (1.181)  (1.608)  (1.181)  (1.608) 

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 298  784  298  784 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (4.580)  (4.383)  (4.580)  (4.383) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) (5.462) 

 
(5.207) 

 
(5.462) 

 
(5.207) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 2.242 

 
(228) 

 
2.209 

 
(417) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 12.924 13.152 12.735 13.152 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 15.166 

 
12.924 

 
14.943 

 
12.735 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 έως 78 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
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Στοιχεία της Επιχείρησης 

 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ή η «Εταιρεία») παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο:  Καµάκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του ∆.Σ., εκτελεστικό µέλος 

    Παπαδάκης Νικόλαος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 

    Ασβεστάς ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος 

    Τσολάκης Απόστολος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος 

    Ζακαλκάς ∆ηµήτριος, µη εκτελεστικό µέλος  

    Αλγιανάκογλου Θωµάς, µη εκτελεστικό µέλος   

    Κουτράκης Χρήστος, µη εκτελεστικό µέλος                                           

Λαδόπουλος Σάββας, Ανεξάρτητο  µη εκτελεστικό µέλος 

    Σιαµπίρης Θωµάς, Ανεξάρτητο  µη εκτελεστικό µέλος 

    Αρχοντόπουλος Γεώργιος, µη εκτελεστικό µέλος  

    Βασιλειάδης ∆ηµήτριος, µη εκτελεστικό µέλος 

   

 

Έδρα Εταιρείας:  Εγνατία 127 

    54635, Θεσσαλονίκη    

    Ελλάδα  

 

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:   41913/ 06/ Β/ 98/ 32  

 

Ελεγκτική Εταιρεία:  PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.    

 Λεωφ. Κηφισίας 268,  

  15232, Χαλάνδρι 

  Ελλάδα  

 

 

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

  

 

 

 

1. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

1.1 Γενικά 

Οι ετήσιες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2009 έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν 
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εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη 

Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2009.  

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2009 έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής του 

ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση ορισµένες κατηγορίες ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, 1/1/2004, στα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν έκτοτε ως τεκµαρτό, ιστορικό, 

κόστος. Επιπλέον, οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της 

συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας.  

 

1.2 Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 

(Κ.Ν. 2190/1920) και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, ο Όµιλος 

υποχρεούται βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, να συντάσσει τις καταστατικές οικονοµικές 

καταστάσεις του σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά 

συνέπεια, οι παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις είναι βασισµένες σε αυτές που καταρτίζει ο Όµιλος 

σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι 

κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆.Π.Χ.Α.  

 

1.3 Χρήση εκτιµήσεων 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση του 

Οµίλου και της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις αυτές 

βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδοµένα τα οποία θεωρούνται 

εύλογα και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των 

υιοθετηµένων εκτιµήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται ή και σε επόµενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι µόνο την παρούσα αλλά και 

επόµενες χρήσεις.  

 

1.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009 (1/1-

31/12/2009) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 29η Μαρτίου 2010 και 

υπόκεινται σε έγκριση από την επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2010.  

 

1.5 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 
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Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της 

τρέχουσας  χρήσης. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονοµικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά 

στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

2. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

(α) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς έχουν εφαρµογή στις ετήσιες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις για την 

χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009, για τον Όµιλο και την Εταιρεία (εφεξής ο «Όµιλος»): 

 

• ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» .Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί 

για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και 

εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, 

αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους 

µετόχους. Όλες οι συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης 

(performance statement). Οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία 

κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και 

κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Ο Όµιλος έχει αποφασίσει να παρουσιάζει µια κατάσταση, την 

κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις 

απαιτήσεις του αναθεωρηµένου προτύπου. 

 

• ∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού». Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση 

του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της 

επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία 

ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να 

λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες του  Οµίλου. 

 

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) 

«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων». Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν 

κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η 

τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα 

«puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

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

αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν λογιστική 

αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές οικονοµικές τους καταστάσεις. Η 

τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο καθώς δεν ακολουθείται λογιστική αντιστάθµισης 
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σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

 

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

διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την εισαγωγή 

του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν 

όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται 

από την ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική 

αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση αυτή απαιτεί 

την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και 

του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει την 

τροποποίηση του προτύπου. 

 

• ∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων». Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο 

οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται 

τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief 

Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την 

εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο  Όµιλος έχει συντάξει τις οικονοµικές καταστάσεις εφαρµόζοντας το 

∆ΠΧΑ 8. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών. Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των 

εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά 

µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας. Η διερµηνεία αναφέρεται στους 

υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές 

οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα 

µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία 

διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει 

εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. Η διερµηνεία 

έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που 

προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για 

λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο 

µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια 
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κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. 

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς ο Όµιλος δεν διαθέτει επενδύσεις εκµετάλλευσης 

στο εξωτερικό. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις 

περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). Η διερµηνεία διευκρινίζει τις 

απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη 

ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει 

στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική 

οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση 

ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

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

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

που αρχίζουν µετά την 1 Ιανουαρίου 201 0 ή µεταγενέστερες περιόδους: 

 

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

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011) Η παρούσα τροποποίηση 

επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου 

(government related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. 

Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις 

λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, 

αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση 

όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά 

και των δεσµεύσεων τόσο στις  ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο 

Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η τροποποίηση 

αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

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

παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να 

ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για 

την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα 

συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική 

οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής 

αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, 

συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου. 

 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για 
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ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). Η παρούσα τροποποίηση 

αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι 

αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν αφορά τον 

Όµιλο καθώς δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.  

 

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

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010). Η 

παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για 

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

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

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

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010). Σκοπός της 

τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό για 

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

ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή 

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

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. H τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό 

χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 

υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση 

επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την απεικόνιση 

απευθείας στα αποτελέσµατα δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 

µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”). 

Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε 

θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το 

λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική Εταιρεία καθώς και της 

απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν 

µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. H 
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αναθεώρηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

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

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

έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το 

Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες 

απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την 

αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική 

αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα 

κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό 

µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το 

∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό 

µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα 

απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να 

επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά 

συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας 

συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός 

γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί 

να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, 

ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 

καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε 

µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι 

αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που 

συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. H διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 

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

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011). Οι τροποποιήσεις 

εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο 
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απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη 

αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να 

αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. H διερµηνεία 

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

έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) Η διερµηνεία παρέχει 

καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών 

στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά 

τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους 

µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η 

διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

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

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

∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει 

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

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

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

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 

δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Επίσης, εφόσον δεν 

αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

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

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές 

µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από 

το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2. 

 

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

∆ραστηριότητες». Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 37

διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

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

γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα. 

 

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο 

πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την 

κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο. 

 

• ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών». Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που 

καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης 

µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. 

 

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

γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις. 

 

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

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

 

• ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη 

µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς 

του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του 

∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων). 

 

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

µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης 

που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν 

διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. 

 

• ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) 

διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως 

παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις 

συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών 

ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα 

αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή 

επηρεάζει τα αποτελέσµατα. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
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περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 

δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων 

παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές 

οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο. 

 

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

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

τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, 

κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του 

Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες 

προϋποθέσεις. 

 

3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές  

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2009 έχουν καταρτισθεί βάσει των ιδίων 

λογιστικών αρχών, µεθόδων και παραδοχών οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη  ∆ιοίκηση για την 

κατάρτιση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008.  

 

3.1 Ενοποίηση 

α) Θυγατρικές: 

Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη Εταιρεία (Μητρική), 

είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της Εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε 

µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. ∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι 

επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. 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) µε τη µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος 

επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η 

εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς.  

 

Το κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των 

µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της 

ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία 

επιχειρηµατική συνένωση, επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του 

ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που 

αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την 

εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα 

αποτελέσµατα. ∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές 
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µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν 

τροποποιηθεί ώστε να είναι  οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί 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. 

 

β) 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                     ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

                    ΕΥΑΘ Α.Ε.         ΜΗΤΡΙΚΗ         ΕΛΛΑ∆Α    Υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης  
              
 
 ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 
 
 
 

100% 
 
 
 

ΕΛΛΑ∆Α 
 
 
 

Παροχή πάσης φύσεως   Υπηρεσιών 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης, 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών & 
παραγωγή / πώληση ηλεκτρικής ενέργειας   

 

Ειδικότερα, η Εταιρεία κατά το 2008 προχώρησε στην σύσταση κατά 100% της θυγατρικής Εταιρείας 

ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. µε σκοπό την παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης, 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Η  

θυγατρική Εταιρεία έχει έδρα τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, Εγνατία 127. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής Εταιρείας ανέρχεται σε € 60.  

Ο Όµιλος κατάρτισε για πρώτη φορά ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις την 31/3/2008 

συµπεριλαµβάνοντας την θυγατρική Εταιρεία, µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Έως και την 

τρέχουσα περίοδο δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία µεταβολή στις ενοποιούµενες εταιρείες ή/και στο % 

συµµετοχής και στη µέθοδο ενοποίησης τους. 

 

3.2 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες 

κτήσεώς τους. Κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 τα ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα, τα κτίρια, και τα 

µηχανήµατα της Εταιρείας αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίσθηκε βάσει 

µελέτης αναγνωρισµένων ανεξάρτητων εκτιµητών ακινήτων. Οι εύλογες αξίες αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α. Η υπεραξία 

που προέκυψε πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις 

συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων. 

 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή 

αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς 

καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την 
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κατά προορισµό χρήση του.  

 

Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα 

προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, 

συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας 

πραγµατοποιούνται. 

 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες 

αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή 

της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση τη σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά 

κατηγορία παγίων, έχει 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. 

 

3.3 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

3.3.1 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 έχει ως ακολούθως: 

Λογισµικά προγράµµατα 6 έτη 
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3.3.2 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 ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία». 

  

3.4 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 

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.  

 

3.5 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους 

και της ρευστοποιήσιµής τους αξίας. Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη 

κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο 

του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις δαπάνες 

παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγώµενα προϊόντα) και τις δαπάνες µεταφοράς τους 

στην τοποθεσία που βρίσκονται. 

 

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 
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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. 

 

3.6 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 ∆ιάθεσης». Κάθε διαγραφή υπολοίπων επισφαλών 

απαιτήσεων χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Για διαγραφή 

υπολοίπων επισφαλών απαιτήσεων τα οποία υπερβαίνουν την σχηµατισµένη πρόβλεψη, 

επιβαρύνονται απ’ευθείας τα αποτελέσµατα χρήσεως. Σε περίπτωση είσπραξης διεγραµµένης 

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

οποία εισπραχθήκε.      

 

3.7 ∆ιαθέσιµα 

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 

Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, 

ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων. 

 

3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο 

∆απάνες 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. 

 

3.9 ∆άνεια 

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 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 43

της περιόδου των δανείων. 

 

 

3.10 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 

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 (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. 

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. 

 

3.11 Μερίσµατα 

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

συνέλευση των µετόχων. 

 

3.12 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 

Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτή, για την 
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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.  

 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και 

καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτιµήσεως των εκτιµώµενων µονάδων 

υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου 

συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων 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. Το κόστη 

προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως ότου τα 

οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, 

αναγνωρίζονται πάνω στην µέση υπολειπόµενη διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών των 

ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε 

περιόδου  εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10 % της µελλοντικής εκτιµώµενης 

υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. 

  

3.13 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις  

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. 

 

3.14 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 
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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. 

 

3.15 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

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

βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης 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. 

 

3.16 Αναγνώριση εσόδων 

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. 

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.  

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. 

3.17 Έξοδα 

3.17.1 Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 

 

3.17.2 Κόστος χρηµατοδότησης 

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

3.18 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.  

 

3.19 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 
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«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. 

 

3.20 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. 

 

4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  

 

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 ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 

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) Συναλλαγµατικός κίνδυνος   

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 εκτίθεται σε κίνδυνο διακύµανσης των µεταβλητών που 

προσδιορίζουν κυρίως τις τιµές παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχεύτεσης.  Η τιµολογιακή 

πολιτική της ΕΥΑΘ ΑΕ έχει καθοριστεί για τη χρονική περίοδο 1.1.2007 έως και 31.12.2011 

προβλέποντας ετήσια µεσοσταθµική αύξηση περίπου 4% µε εξαίρεση το 2009 για το οποίο η Εταιρεία 

είχε αποφασίσει να κρατήσει σταθερές τις τιµές παροχής στις βασικές κατηγορίες καταναλωτών. 

Επίσης ο Όµιλος επηρεάζεται από την µεταβολή του κόστους µισθοδοσίας κυρίως λόγω αύξησης των 

µισθών, που προβλέπονται από την συλλογική σύµβαση και λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού. 
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Τέλος ο Όµιλος επηρεάζεται από τις µεταβολές στο κόστος συντήρησης και επισκευών του δικτύου. Η 

∆ιοίκηση παρακολουθεί στενά τις µεταβολές των κοστολογικών στοιχείων και λαµβάνει µέτρα 

περιορισµού τις επίδρασης αυτών.    

 

(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

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

σταθερό επιτόκιο. Αντιθέτως αντιµετωπίζει περιορισµένο κίνδυνο επιτοκίων στα έντοκα στοιχεία 

Ενεργητικού (προθεσµιακές καταθέσεις) και το έσοδο από τόκους επηρεάζεται από τις µεταβολές των 

επιτοκίων. 

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

περίπτωση τη διάρκεια και το είδος των προθεσµιακών καταθέσεων. 

Κατά την 31/12/2009, εάν τα επιτόκια των καταθέσεων ήταν 1,00 % υψηλότερα/χαµηλότερα και οι 

υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά φόρων αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως θα 

εµφανίζονταν µειωµένα/αυξηµένα κατά το ποσό των € 133 περίπου, κυρίως λόγω των 

υψηλότερων/χαµηλότερων εσόδων πιστωτικών τόκων που θα προέκυπταν.   

 

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 ∆ιοίκηση παρακολουθεί διαρκώς την 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών, το µέγεθος και τα όρια των παρεχόµενων πιστώσεων. 

Στο τέλος της χρήσεως η ∆ιοίκηση 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 ∆εκεµβρίου 2009 (31η ∆εκεµβρίου 

2008)  για τον Όµιλο αναλύεται ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2009 

Όµιλος Εταιρεία 

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  

εντός 6 
µηνών 

6 έως 
12 

µήνες 

1 έως 
5 έτη 

αργότερο 
από 5 έτη 

εντός 6 
µηνών 

6 έως 
12 

µήνες 

1 έως 5 
έτη 

αργότερο 
από 5 έτη 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 344 346 1.240 0 344 346 1.240 0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.551 11.551 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  10.365 10.865 10.272 10.865 

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 6.761 672 6.733 672 

Σύνολο 17.469 11.883 1.240 11.551 17.348 11.883 1.240 11.551 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2008 

Όµιλος Εταιρεία 

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  

εντός 6 
µηνών 

6 έως 
12 

µήνες 

1 έως 
5 έτη 

αργότερο 
από 5 έτη 

εντός 6 
µηνών 

6 έως 
12 

µήνες 

1 έως 5 
έτη 

αργότερο 
από 5 έτη 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 602 579 1.929 0 602 579 1.929 0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       10.652       10.652 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11.190 9.445     10.997 9.445     

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 7.250       7.244       

Σύνολο 19.042 10.024 1.929 10.652 18.843 10.024 1.929 10.652 

 

 

∆. ∆ιαχείριση 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. 

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: 

 

 

 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2009   31/12/2008 

 
31/12/2009  31/12/2008 

Συνολικός ∆ανεισµός  1.930 
 

3.110 
 

1.930 
 

3.110 

Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα  (15.166)  (12.924)  (14.943)  (12.735) 

Καθαρό χρέος  (13.236)  (9.814)  (13.013)  (9.625) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  100.622  91.315  100.550  91.301 

Σύνολο κεφαλαίου  87.386  81.501  87.536  81.676 

Συντελεστής µόχλευσης  -15,15%  -12,04%  -14,87%  -11,78% 

 

Εύλογη αξία  

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

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της 

βραχυπρόθεσµης λήξεώς τους.   

 

5. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 

σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα του 
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Ισολογισµού µε τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση 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 

∆ιοίκησης 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: 

 

Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων – 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 ∆ιοίκηση 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. 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 12 υπολογίζεται 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 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. 

 

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.  
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Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποίησεων  

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 πανεξετάζονται και προσδιορίζονται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης ισολογισµού, εάν αυτό 

θεωρείται αναγκαίο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Πληροφόρηση κατά Τοµέα 

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

προς την διοίκηση του Οµίλου και έχουν χαρακτηριστεί  ως τοµέας Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης 

και Παροχής Υπηρεσιών Αποχέτευσης. Η ανάλυση ανά τοµέα δραστηριοτήτας έχει ως κάτωθι: 

 

6.1 Ανάλυση ανά Επιχειρηµατικό Τοµέα (πρωτεύων τύπος πληροφόρησης) 

6.1.1 ∆εδοµένα περιόδου 1/1-31/12/2009 

 

Όµιλος 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    
Πωλήσεις προς τρίτους 52.478 24.898 77.376 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (30.437) (16.617) (47.054) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) 22.041 8.281 30.322 

    
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 12.947 7.614 20.561 

Κόστος χρηµατοδότησης 1.150 381 1.533 

Αποτελέσµατα προ φόρων 14.097 7.994 22.093 

Φόρος εισοδήµατος (4.915) (2.787) (7.703) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 9.182 5.207 14.390 

    
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 18.163 7.920 26.083 

 

6.1.2 ∆εδοµένα περιόδου 1/1-31/12/2008 
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Όµιλος 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    
Πωλήσεις προς τρίτους 51.491 24.428 75.919 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (30.030) (14.781) (44.811) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) 21.461 9.647 31.108 

    

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 12.739 7.618 20.358 

Κόστος χρηµατοδότησης 1.299 361 1.663 

Αποτελέσµατα προ φόρων 14.036 7.979 22.017 

Φόρος εισοδήµατος (4.392) (2.497) (6.889) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων 9.644 5.483 15.128 

    
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 17.097 8.418 25.514 

 

 

 

 

6.1.3 Κατανοµή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά τοµέα δραστηριότητας την 31η 

∆εκεµβρίου 2009 και 31η ∆εκεµβρίου 2008 σε ενοποιηµένο επίπεδο. 

31.12.2009 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

 Πάγιο ενεργητικό 53.339 37.269 90.608 

    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 34.961 14.983 49.944 

    Μη Κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού 0 0 17.398 

    Σύνολο Ενεργητικού 88.300 52.252 157.950 

    Επιχορηγήσεις  4.747 4.747 

    Υποχρεώσεις 16.027 5.202 21.230 

    ∆άνεια 0 1.929 1.929 

    Μη Κατανεµηµέµα Στοιχεία Υποχρεώσεων 0 0 130.044 

    Σύνολο Υποχρεώσεων 16.027 11.878 157.950 

 
Προσθήκες ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 
χρήσης 

3.644 4.301 7.945 

 

 

31.12.2008 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Ύδρευσης 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
Αποχέτευσης 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

    Πάγιο ενεργητικό 53.291 35.892 89.183 

    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 31.006 13.288 44.295 

    Μη Κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού 
  

14.797 

    Σύνολο Ενεργητικού 84.297 49.181 148.275 

    Επιχορηγήσεις  5.447 5.447 

    Υποχρεώσεις 15.040 5.595 20.635 

    ∆άνεια 0 3.110 3.110 

    Μη Κατανεµηµέµα Στοιχεία Υποχρεώσεων 0 0 119.083 

    Σύνολο Υποχρεώσεων 15.040 14.152 148.275 
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Προσθήκες ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 
χρήσης 

   5.085 3.425 8.510 

 

 

6.2 Ανάλυση ανά Γεωγραφικό Τοµέα (δευτερεύων τύπος πληροφόρησης) 

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

 

 

 

 

 

 

7. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Κόστος Πωληθέντων Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

Κόστος αναλωθέντων 1.899  2.196  1.899  2.196 

Ιδιοπαραγωγή -607 
 

-1.258 
 

-607 
 

-1.258 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 16.043  17.342  16.042  17.342 

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.184 
 

1.248 
 

1.749 
 

1.132 

Ηλεκτρικό ρεύµα 10.153 
 

9.370 
 

10.153 
 

9.370 

Ενοίκια 325  322  325  322 

Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 10.012  9.450  10.012  9.450 

Λοιπές Παροχές τρίτων 65 
 

33 
 

50 
 

33 

Έξοδα από φόρους και τέλη 332 
 

303 
 

332 
 

303 

Έξοδα µεταφορών 177  185  170  185 

Υλικά Άµεσης Ανάλωσης 557  712  557  712 

∆ιάφορα Έξοδα 451 
 

460 
 

451 
 

460 

Λοιπά έξοδα 2 
 

2 
 

2 
 

2 

Έξοδα αποσβέσεων 5.462  4.446  5.461  4.445 

Υπόλοιπο 47.054  44.811 
 

46.596  44.693 

 

8. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Λοιπά έσοδα Εκµετάλλευσης 
       

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

Έσοδα από επιδοτήσεις 185  177  185  177 

Αποζηµιώσεις από υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 
οµβρίων υδάτων 1.654  1.484  1.654  1.484 

Έσοδα παροχής λοιπών υπηρεσιών 481 
 

1.424 
 

369 
 

1.424 

Ενοίκια 86  57  4  4 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 998 
 

290 
 

998 
 

290 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 132 
 

67 
 

132 
 

67 
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Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων 470  185  470  185 

Λοιπά Έσοδα  578  356  578  356 

Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 163  50  163  50 

Υπόλοιπο 4.748  4.090 
 

4.553  4.037 

 

 

 

 

 

 

 

9. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Έξοδα διοίκησης Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.241 
 

3.450 
 

3.241 
 

3.450 

Αµοιβές και Έξοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών 788 
 

832 
 

782 
 

832 

Αµοιβές και Έξοδα Μη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 441  409  282  343 

Επεξεργασίες από τρίτους 99  90  99  90 

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 179  97  179  90 

Έξοδα ενοικίων 316 
 

307 
 

316 
 

307 

Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 74 
 

88 
 

74 
 

88 

Λοιπές παροχές τρίτων 254  192  254  192 

Έξοδα από φόρους και τέλη 135  147  135  146 

Έξοδα µεταφορών 38 
 

32 
 

38 
 

32 

Έξοδα ταξειδίων 18 
 

41 
 

16 
 

41 

Έξοδα προβολής και διαφήµισης 371  392  371  392 

Λοιπά έξοδα 498  738  465  734 

Έξοδα αποσβέσεων 890 
 

829 
 

890 
 

829 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 146 
 

103 
 

146 
 

103 

Υπόλοιπο 7.489  7.745 
 

7.287  7.668 

 

 

10. Έξοδα  λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης 

Τα έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Έξοδα έρευνας ανάπτυξης Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 216 
 

233 
 

216 
 

233 

Αµοιβές και Έξοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών 28 
 

32 
 

28 
 

32 

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 30 
 

189 
 

30 
 

189 

Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 1  2  1  2 
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Έξοδα από φόρους και τέλη 39  36  39  36 

Έξοδα αποσβέσεων 0  3  0  3 

 
314  496 

 
314  496 

 

 

 

 

 

 

 

11. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Έξοδα διάθεσης Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.162  2.338  2.162  2.338 

Αµοιβές και Έξοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών 107  389  107  389 

Επεξεργασίες από τρίτους 99  90  99  90 

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 29  65  578  223 

Έξοδα ενοικίων 47 
 

45 
 

47 
 

45 

Έξοδα επισκευών συντηρήσεων 40 
 

43 
 

40 
 

43 

Λοιπές παροχές τρίτων 139  99  139  99 

Έξοδα από φόρους και τέλη 55  47  55  47 

Έξοδα µεταφορών 19 
 

16 
 

19 
 

16 

Λοιπά έξοδα 4 
 

2 
 

4 
 

2 

Έξοδα αποσβέσεων 169  169  169  169 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 2.291 
 

745 
 

2.291 
 

745 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 586 
 

410 
 

586 
 

410 

Υπόλοιπο 5.745  4.458 
 

6.294  4.616 

 

12. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  

Λοιπά έξοδα 
       

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα & προσαυξήσεις 12  0  11  0 

Αποζηµιώσεις Τρίτων από ζηµιές στο ∆ίκτυο 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

23 
 

282 
 

23 
 

282 

Καταβολή Αποζηµιώσεων δικαστικών αποφάσεων 289  286  289  286 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζηµιές 393 
 

438 
 

392 
 

438 

Ζηµιές Αντικατάστασης Υδροµετρητών και λοιπές 
ζηµιές 

11 
 

3 
 

11 
 

3 

Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων 234 
 

470 
 

234 
 

470 

∆ιάφορα έξοδα κατασκευών και συντηρήσεων 0 
 

665 
 

0 
 

665 

Υπόλοιπο 962  2.144 
 

960  2.143 
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Το κονδύλιο της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων του Οµίλου και της Εταιρείας "Λοιπά Λειτουργικά 

Έξοδα" της συγκριτικής περιόδου 31.12.2008 έχει µειωθεί µε αντίστοιχη αύξηση του κονδυλίου "Έξοδα 

Λειτουργίας ∆ιαθέσεως" κατά το ποσό των € 745. Η αναταξινόµηση έγινε για λόγους συγκρισιµότητας 

και το ποσό αφορά πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων της χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008. 

 

 

13. Κόστος χρηµατοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

  

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008   1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 100 
 

193 
 

100 
 

193 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 12  3  12  3 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 113  196  112  196 

        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.645 

 
1.858 

 
1.643 

 
1.856 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0  0  0  0 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 1.645  1.858  1.643  1.856 

        

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) 1.533  1.663  1.531  1.660 

 

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

την 31/12/2009 ποσού € 1.645 περιλαµβάνει τόκους υπερηµερίας λογαριασµών πελατών ποσού € 

1.342 και τόκους καταθέσεων ποσού € 303. Η πολιτική χρέωσης των τόκων υπερηµερίας των 

λογαριασµών πελατών, µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας εφαρµόσθηκε από τις 16-5-2007. 

 

 

14. Φόροι Εισοδήµατος 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 5.856  5.521  5.834  5.516 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε 
προηγούµενες χρήσεις 0  1.052  0  1.052 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 250 
 

200 
 

250 
 

200 

Έκτακτη Εισφορά Άρθρου 2 Ν. 3808/2009 1.345 
 

0 
 

1.345 
 

0 

Αναβαλλόµενος φόρος 253 
 

116 
 

253 
 

116 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων 7.703  6.889 

 
7.682  6.885 
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1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008 

        
Κέρδη προ φόρων 22.093  22.017  22.012  21.999 

 
  

 
  

 
  

 
  

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον 
φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 
(2009: 25 %, 2008: 25 %) 

5.523  5.504  5.503  5.500 

∆απάνες µη εκπιπτώµενες από τη 
φορολογία εισοδήµατος 

586 
 

132 
 

584 
 

132 

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν 
σε προηγούµενες χρήσεις 0  1.052  0  1.052 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 250 
 

200 
 

250 
 

200 

Έκτακτη Εισφορά Άρθρου 2 Ν. 3808/2009 1.345 
 

0 
 

1.345 
 

0 

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της 
φορολογίας εισοδήµατος 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 7.703  6.889 

 
7.682  6.885 

 

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 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax 

liabilities). Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3697/25.9.2008 ο φορολογικός συντελεστής 

βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των εταιρειών µειώνεται σταδιακά κατά µία 

ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το έτος 2010 µέχρι και το έτος 2014. Το έτος 2014 ο φορολογικός 

συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν 

επιµετρηθεί µε την χρήση φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές 

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

υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.288  3.319  3.288  3.319 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (3.666)  (3.444)  (3.665)  (3.444) 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (378)  (125) 

 
(378)  (125) 

        
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Υπόλοιπο έναρξης (125)  (9)  (125)  (9) 

Φόρος αποτελεσµάτων (266)  (182)  (266)  (181) 

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών 13 
 

66 
 

13 
 

66 
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Υπόλοιπο τέλους (378)  (125) 
 

(378)  (125) 

        

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την 

31/12/2008   
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσµάτων 

  
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις)                      
Ιδίων Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/12/2009 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
       

Οικονοµικές αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων 

(3.307) 
 

(269) 
 

0 
 

(3.575) 

Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων (138)  47  0  (91) 

 
(3.444)  (222)  0  (3.666) 

        
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

       

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής Παγίων 884  0  0  884 

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 

500 
 

11 
 

0 
 

511 

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 
και προσαρµογή αποσβέσεων  άϋλων παγίων 
στοιχείων 

264 
 

(139) 
 

0 
 

125 

Προσαρµογή αξίας εισπρακτέων λογαριασµών 424 
 

724 
 

0 
 

1.147 

Προσαρµογή αποτίµησης αποθεµάτων 150  (6)  0  144 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 1.099  (622)  0  477 

 
3.319  (32)  0  3.288 

        
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης 

(125)  (253)  0  (378) 

        

Εµφάνιση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
       

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0 
     

0 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (125)      (378) 

 (125) 
     

(378) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Κατά την 

31/12/2008   
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσµάτων 

  
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις)                      
Ιδίων Κεφαλαίων 

  Κατά την 
31/12/2009 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
       

Οικονοµικές αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων (3.306)  (269)  0  (3.575) 

Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων (138) 
 

47 
 

0 
 

(91) 

 
(3.444)  (222)  0  (3.665) 

        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
       

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής Παγίων 884 
 

0 
 

0 
 

884 

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 500  11  0  511 

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 
και προσαρµογή αποσβέσεων  άϋλων παγίων 
στοιχείων 

263  (138)  0  125 

Προσαρµογή αξίας εισπρακτέων λογαριασµών 424 
 

724 
 

0 
 

1.147 

Προσαρµογή αποτίµησης αποθεµάτων 150 
 

(6) 
 

0 
 

144 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 1.099  (622)  0  477 

Πρόβλεψη διανοµής στο προσωπικό 0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
3.319  (31)  0  3.288 

        

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης 

(125)  (253)  0  (378) 

 

Συµφωνά µε τις πρόσφατες θεσµοθετηµένες αλλαγές στο φορολογικό νόµο προβλέπεται η σταδιακή 

µείωση του συντελεστή φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων για τα έτη 2010 έως 2014 από 24% 

σε 20% αντίστοιχα. Ο Όµιλος λαµβάνοντας υπόψη τους νέους προβλεπόµενους φορολογικούς 

συντελεστές και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 12 "Φόροι εισοδήµατος" αναπροσάρµοσε 

ανάλογα το ύψος των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά το ποσό των 

€ 13 αναγνωρίζοντας τη σχετική διαφορά (όφελος) ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 

κλειόµενης χρήσεως. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις είναι ανακτήσιµες 

µετά από 12 µήνες. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Κέρδη ανά µετοχή 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008 

 
1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους 
της Εταιρείας 

14.390 
 

15.128 
 

14.331 
 

15.115 
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Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε 
κυκλοφορία 36.300.000  36.300.000  36.300.000  36.300.000 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων 
µετοχών 0 

 
0 

 
0 

 
0 

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών 
σε κυκλοφορία 

36.300.000 
 

36.300.000 
 

36.300.000 
 

36.300.000 

        
Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) 0,3964  0,4168  0,3948  0,4164 

 

16. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή 
αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2007 18.896 5.826 67.732 1.102 1.607 5.610 100.773 

Προσθήκες 1/1-31/12/2008 0 0 1.287 5 447 6.736 8.475 

Μεταφορές 1/1-31/12/2008 0 0 8.819 0 0 (8.819) 0 

Εκποιήσεις 1/1-31/12/2008 0 0 (29) 0 (3) 0 (32) 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 18.896 5.826 77.809 1.106 2.051 3.528 109.216 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2007 0 582 12.867 549 832 0 14.830 

Προσθήκες 1/1-31/12/2008 0 146 4.957 138 140 0 5.382 

Εκποιήσεις 1/1-31/12/2008 0 0 (26) (0) (0) 0 (26) 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 0 728 17.798 687 972 0 20.186 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2007 18.896 5.243 54.866 553 775 5.610 85.942 

Κατά την 31/12/2008 18.896 5.097 60.011 419 1.078 3.528 89.030 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
       

Κατά την 31/12/2008 18.896 5.826 77.809 1.106 2.051 3.528 109.216 

Προσθήκες 1/1-31/12/2009 0 0 486 0 307 7.119 7.912 

Μεταφορές 1/1-31/12/2009 0 0 5.234 0 0 (5.234) 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2009 18.896 5.826 83.529 1.106 2.357 5.413 117.128 
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Σωρευµένες αποσβέσεις 
       

Κατά την 31/12/2008 0 728 17.798 687 972 0 20.186 

Προσθήκες 1/1-31/12/2009 0 146 5.890 115 326 0 6.476 

Μεταφορές 1/1-31/12/2009 0 0 0 (0) (0) 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2009 0 874 23.689 802 1.298 0 26.663 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2008 18.896 5.097 60.011 419 1.078 3.528 89.030 

Κατά την 31/12/2009 18.896 4.952 59.841 304 1.059 5.413 90.465 

 

 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
       

Κατά την 31/12/2007 18.896 5.826 67.732 1.102 1.607 5.610 100.773 

Προσθήκες 1/1-31/12/2008 0 0 1.287 5 445 6.736 8.475 

Μεταφορές 1/1-31/12/2008 0 0 8.819 0 0 (8.819) 0 

Εκποιήσεις 1/1-31/12/2008 0 0 (29) 0 (3) 0 (32) 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 18.896 5.826 77.809 1.106 2.049 3.528 109.213 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2007 0 582 12.867 549 832 0 14.830 

Προσθήκες 1/1-31/12/2008 0 146 4.957 138 140 0 5.382 

Εκποιήσεις 1/1-31/12/2008 0 0 (26) (0) (0) 0 (26) 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 0 728 17.798 687 972 0 20.186 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2007 18.896 5.243 54.866 553 775 5.610 85.942 

Κατά την 31/12/2008 18.896 5.097 60.011 419 1.076 3.528 89.027 

 

 

 

 

 

 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 
εγκατάσταση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή 
αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2008 18.896 5.826 77.809 1.106 2.049 3.528 109.213 

Προσθήκες 1/1-31/12/2009 0 0 486 0 307 7.119 7.912 

Μεταφορές 1/1-31/12/2009 0 0 5.234 0 0 (5.234) 0 

Σύνολο κατά την 
31/12/2009 18.896 5.826 83.529 1.106 2.355 5.413 117.125 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 
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Κατά την 31/12/2008 0 728 17.798 687 972 0 20.186 

Προσθήκες 1/1-31/12/2009 0 146 5.890 115 325 0 6.476 

Μεταφορές 1/1-31/12/2009 0 0 0 (0) (0) 0 0 

Σύνολο κατά την 
31/12/2009 0 874 23.689 802 1.297 0 26.662 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2008 18.896 5.097 60.011 419 1.076 3.528 89.027 

Κατά την 31/12/2009 18.896 4.952 59.841 304 1.058 5.413 90.463 

 

 

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

βάρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 
Παραχωρήσεις 
και ∆ικαιώµατα Σύνολο 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 
Παραχωρήσεις 
και ∆ικαιώµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
       

Κατά την 31/12/2007 416 0 416  416 0 416 

Προσθήκες 1/1-31/12/2008 67 0 67 
 

66 0 66 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/12/2008 

0 0 0 
 

0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 482 0 482 
 

481 0 481 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2007 264 0 264  264 0 264 

Προσθήκες 1/1-31/12/2008 65 0 65  64 0 64 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/12/2008 0 0 0  0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2008 329 0 329 
 

329 0 329 
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Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2007 152 0 152 

 
152 0 152 

Κατά την 31/12/2008 154 0 154 
 

153 0 153 

 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 
Παραχωρήσεις 
και ∆ικαιώµατα Σύνολο 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 
Παραχωρήσεις 
και ∆ικαιώµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή 
αποτίµησης        
Κατά την 31/12/2008 482 0 482  481 0 481 

Προσθήκες 1/1-31/12/2009 33 0 33  33 0 33 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/12/2009 0 0 0  0 0 0 

Σύνολο κατά την 
31/12/2009 515 0 515 

 
515 0 515 

        
Σωρευµένες αποσβέσεις 

       
Κατά την 31/12/2008 329 0 329 

 
329 0 329 

Προσθήκες 1/1-31/12/2009 44 0 44 
 

44 0 44 

Εκποιήσεις / Μεταφορές 1/1-
31/12/2009 0 0 0  0 0 0 

Σύνολο κατά την 
31/12/2009 372 0 372 

 
372 0 372 

        
Αναπόσβεστη αξία 

       
Κατά την 31/12/2008 154 0 154 

 
153 0 153 

Κατά την 31/12/2009 143 0 143 
 

142 0 142 

 

 

 

18. Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρίες 

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

χρήση αναλύονται ως εξής: 

   Αύξηση   

 Υπόλοιπο  Μετοχικού  Υπόλοιπο 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 01.01.09 Προσθήκες Κεφαλαίου Πωλήσεις 31.12.09 

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. € 60 0 0 0 € 60 
 

Η Εταιρεία έχει καταχωρήσει ως έσοδο κατά την τρέχουσα χρήση το εγκεκριµένο µέρισµα από τη 

θυγατρική της ποσού € 4. Το µέρισµα δεν έχει εισπραχθεί µέχρι την 31.12.2009. 

 

19. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009, αντιπροσωπεύουν κυρίως δοσµένες 

εγγυήσεις ∆ΕΗ, ύψους € 365 (2008: € 361). 

 

20. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Ανταλλακτικά και αναλώσιµα υλικά 1.867  1.512  1.867  1.512 

Σύνολο 1.867  1.512 
 

1.867  1.512 

 

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

Επί τον αποθεµάτων της Εταιρείας δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Πελάτες 35.576 
 

30.556 
 

35.569 
 

30.520 

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 0  0  28  6 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 4.897  4.920  4.897  4.920 

Χρεώστες διάφοροι 8.827  8.547  8.819  8.545 

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και 
πιστώσεων 

166 
 

79 
 

166 
 

79 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 142 
 

146 
 

142 
 

146 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.233 
 

4.966 
 

5.192 
 

4.918 

 
54.842 

 
49.214 

 
54.813 

 
49.135 

Μειόν: Προβλέψεις (4.897) 
 

(4.920) 
 

(4.897) 
 

(4.920) 

Υπόλοιπο 49.944  44.295 
 

49.916  44.215 

 

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

απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του 

πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό 

πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 

Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την 31/12/2009 ποσού € 

8.827, αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και λοιπούς παρακρατούµενους φόρους ποσού € 

4.629, , απαιτήσεις για αµοιβές επίβλεψης έργων από την ΕΥΑΘ Παγίων ποσού € 1.304, απαιτήσεις 
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ειδικών επιχορηγήσεων από παρασχεθείσες υπηρεσίες  στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ποσού € 1.633 και απαιτήσεις 

από λοιπούς χρεώστες ποσού € 1.261 

 

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

31/12/2009 ποσού € 5.233, αφορά δεδουλευµένα έσοδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. της χρήσεως 1/1/2009-

31/12/2009 (στην οποία και καταχωρήθηκαν) τα οποία πρόκειται να τιµολογηθούν σε επόµενη 

περίοδο ποσού € 4.043, έσοδα επιχορήγησης από Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ποσού € 989 και λοιπά έσοδα 

εισπρακτέα ποσού € 201. 

 

Ο λογαριασµός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων κατά την 31/12/2009 περιλαµβάνει κυρίως 

απαιτήσεις – λογαριασµούς προς απόδοση των εισπρακτόρων και λοιπών συνεργατών της Εταιρείας. 

 

Ο Πίνακας Ενηλικίωσης των εµπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2009 

Όµιλος Εταιρεία 

  

εντός 12 
µηνών 

Άνω των 12 
µηνών 

εντός 12 
µηνών 

Άνω των 12 
µηνών 

  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 29.565 6.011 29.559 6.011 

  Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 0  28  
  Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 

 
4.897 

 
4.897 

  Μείον : Προβλέψεις 
 

(4.897) 
 

(4.897) 

Σύνολο 29.565 6.011 29.587 6.011 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2008 

Όµιλος Εταιρεία 

  

εντός 12 
µηνών 

Άνω των 12 
µηνών 

εντός 12 
µηνών 

Άνω των 12 
µηνών 

  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 27.705 2.851 27.669 2.851 

  Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 0 
 

6 
 

  Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες  4.920  4.920 

  Μείον : Προβλέψεις  (4.920)  (4.920) 

Σύνολο 27.705 2.851 27.675 2.851 

Ανάλυση µη επισφαλών απαιτήσεων άνω των 12 µηνών Όµιλος Εταιρεία 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο και Ευρύτερο ∆ηµόσιο 3.810 1.633 3.810 1.633 

Λοιπές µη επισφαλείς απαιτήσεις από ιδιώτες 2.201 1.218 2.201 1.218 

6.011 2.851 6.011 2.851 

 

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

τιµολόγηση αφορά στην κατανάλωση νερού ενός ηµερολογιακού τετραµήνου. Κάθε πελάτης έχει 

διορία ενός µήνα από την τιµολόγηση της κατανάλωσης νερού για να εξοφλήσει την οφειλή του. Από 

το έτος 2007 η διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να χρεώνει µε τόκους υπερηµερίας τους 
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καταναλωτές εκείνους, οι οποίοι καθυστερούσαν τουλάχιστον ένα µήνα να εξοφλήσουν το λογαριασµό 

τους. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης η διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να ελαστικοποιήσει 

την πολιτική χρέωσης τόκων υπερηµερίας στους πελάτες της, χρεώνοντας τόκους σε ανεξόφλητους 

λογαριασµούς µετά την πάροδο δύο µηνών από την τιµολόγηση. Στατιστικά, σηµειώνεται πως το 50% 

των απαιτήσεων διαχρονικά αφορά απαιτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί το αµέσως προηγούµενο 

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

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

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

απαιτήσεις της σε µέγιστο διάστηµα ενός έτους.  

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις πελατών οι οποίες ήταν εντός της  πιστωτικής πολιτικής του Οµίλου 

ανέρχονταν κατά την 31/12/2009 στο ποσό των € 29.565 (2008: € 27.705). Οι απαιτήσεις πελατών 

που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος της χρήσης ανέρχονται σε € 

10.908 (2008: € 7.771) εκ’ των οποίων: i) απαιτήσεις συνολικού ποσού € 4.897 (2008: € 4.920) έχουν 

χαρακτηριστεί ως επισφαλείς και ii) απαιτήσεις συνολικού ποσού € 6.011 (2008: € 2.851) έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσµες αλλά δεν χαρακτηρίστηκαν ως επισφαλείς. Οι ληξιπρόθεσµες µη επισφαλείς 

απαιτήσεις περιλαµβάνουν απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο και Ευρύτερο ∆ηµόσιο ποσού € 3.810 (2008: € 

1.633) καθώς επίσης και απαιτήσεις από ιδιώτες ποσού € 2.201 (2008: € 1.218), τις οποίες η διοίκηση 

της Εταιρείας βάσιµα πιστέυει πως θα εισπράξει. 

 

Η µεταβολή των επισφαλών απαιτήσεων και της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:     

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

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

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008 

Υπόλοιπο επισφαλών απαιτήσεων: 
       

Αρχικό υπόλοιπο 4.920  4.242  4.920  4.242 

Αύξηση 2.328  677  2.328  677 

(Μείωση) (2.350)  0  (2.350)  0 

Τελικό υπόλοιπο 4.897 
 

4.920 
 

4.897 
 

4.920 

Υπόλοιπο προβλέψεων επισφαλών 
απαιτήσεων:        

Αρχικό υπόλοιπο 4.920 
 

4.175 
 

4.920 
 

4.175 

Αύξηση 2.328 
 

745 
 

2.328 
 

745 

(Μείωση) (2.350) 
 

0 
 

(2.350) 
 

0 

Τελικό υπόλοιπο 4.897 
 

4.920 
 

4.897 
 

4.920 

 

Το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 4.897 (31.12.2008: € 4.920) αντιστοιχεί σε υπόλοιπα 

πελατών για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις αδυναµίας είσπραξης. Από τη συνολική µείωση των 

επισφαλών απαιτήσεων και αντίστοιχα των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, ποσό € 2.313 

αφορά διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων µε αντίστοιχη διαγραφή της σχετικής πρόβλεψης που 

δηµιουργήθηκε έναντι αυτών των απαιτήσεων.  

Η διοίκηση εκτιµά τον κίνδυνο µη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών και διενεργεί πρόβλεψη ανάλογη 

µε την µέγιστη εκτιµόµενη ζηµία που θα υποστεί ο Όµιλος από την αδυναµία ανάκτησης των 
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απαιτήσεων αυτών. Σε συνέπεια µε τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη την ευρύτερη δυσµενή 

οικονοµική συγκυρία και τις αυξηµένες ενδείξεις αδυναµίας αποπληρωµής των υποχρεώσεων 

ορισµένων µεγάλων πελατών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου της χρήσης, 

αποφάσισε να ακολουθήσει µια πιο συντηρητική προσέγγιση διενεργώντας αυξηµένες προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων. Η πρόβλεψη που επιβάρυνε τον Όµιλο για την χρήση 2009 ανέρχεται σε € 

2.291 (2008: € 745) και η συσσωρευµένη πρόβλεψη την 31.12.2009 ανέρχεται σε € 4.897 

(31.12.2008:  € 4.920). 

22. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

  Ταµείο 781 
 

587 
 

781 
 

398 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 14.385 
 

12.337 
 

14.162 
 

12.337 

Υπόλοιπο 15.166  12.924 
 

14.943  12.735 

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές 

καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 

23. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

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

ονοµαστικής αξίας € 1,12 εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι 

εισηγµένες στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2009, οι µέτοχοι µε ποσοστό 

συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2% ήταν οι εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 31/12/2009 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 26.868.000 74,02% 

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 1.936.504 5,33% 

Λοιποί µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής µικρότερο του 2,0 % 7.495.496 20,65% 

ΣΥΝΟΛΟ 36.300.000 100,00% 

 

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

2.830, µε την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας.  

 

24. Αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:  

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

  Τακτικό αποθεµατικό 6.036  5.316  6.032  5.315 

  Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων 
νόµων 

3.329 
 

3.329 
 

3.329 
 

3.329 
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  Αποθεµατικό για ιδίες µετοχές 1  1  1  1 

  Λοιπά αποθεµατικά 16.584  16.584  16.584  16.584 

Υπόλοιπο 25.950  25.230 
 

25.946  25.230 

 

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

- µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών - είναι 

υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό 

αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας µπορεί, όµως, να συµψηφισθεί µε 

συσσωρευµένες ζηµιές. 

Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής 

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

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

ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. 

Το αποθεµατικό για ιδίες µετοχές αποτελεί κλασµατικά δικαιώµατα µετοχών από αύξηση µετοχικού 

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

 

25. ∆άνεια 

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

για χρηµατοδότηση επενδυτικών προγραµµάτων έως το 1998 (ηµεροµηνία προγενέστερη της ίδρυσης 

της ΕΥΑΘ Α.Ε.).  

Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. Η εύλογη αξία των δανείων είναι περίπου ίδια µε την λογιστική τους αξία. 

Ο Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων του και 

επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσµάτων της εκάστοτε περιόδου. 

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

περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου. 

 

26. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 

Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται 

και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε 

εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε 

σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου 

επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι 

πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως 

µειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση. 

Ο αριθµός του απασχολούµενου στον Όµιλο και στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος 

µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Κατά την 

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

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008 

Άτοµα: 
       

Μόνιµης απασχολήσεως 405  439  405  439 

        
Σύνολο 405  439  405  439 

        
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων: 

       
Έξοδα µισθοδοσίας 17.646  18.932  17.646  18.932 

Εργοδοτικές εισφορές 3.814  4.165  3.813  4.165 

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 202 
 

205 
 

201 
 

205 

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζοµένους 0 
 

61 
 

0 
 

61 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

732 
 

513 
 

732 
 

513 

Συνολικό κόστος 22.394  23.876  22.393  23.876 

 

Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό της που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η οποία εκπονήθηκε 

από ανεξάρτητη Εταιρεία αναγνωρισµένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις 

της αναλογιστικής µελέτης έχουν ως ακολούθως: 

 

Μεταβολές στην καθαρή Υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό 
      

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

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

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενης υποχρέωσης 6.011 
 

5.805 
 

6.011 
 

5.805 

Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) (467)  (329)  (467)  (329) 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό 5.544  5.476  5.544  5.476 

 
        
Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 

      

 
Κατά την 

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

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008 

Κόστος υπηρεσίας 150 
 

187 
 

150 
 

187 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 276  322  276  322 

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) (10)  4  (10)  4 

Επίδραση περικοπής 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 317 
 

61 
 

317 
 

61 

Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα χρήσεως 732  574  732  574 

 
 
 
 
 

       

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό 
      

 
Κατά την 

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

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 5.476 
 

6.597 
 

5.476 
 

6.597 

Εισφορές εργοδότη 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (664)  (1.634)  (664)  (1.634) 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 732  513  732  513 

Καθαρή Υποχρέωση στο τέλος του έτους 5.544  5.476  5.544  5.476 

        
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 

       
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 5.805 

 
7.358 

 
5.805 

 
7.358 
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Κόστος υπηρεσίας 150 
 

187 
 

150 
 

187 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 276 
 

322 
 

276 
 

322 

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 128  (428)  128  (428) 

Επίδραση περικοπής 0  0  0  0 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (664) 
 

(1.634) 
 

(664) 
 

(1.634) 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 317 
 

0 
 

317 
 

0 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως 6.011  5.805  6.011  5.805 

 

 
2009 

 
2008 

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης: 
   

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,78%  4,8% 

Πληθωρισµός 2,5%  2,5% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών  3,5% 
 

4,0% 

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή  5,94 
 

8,40 

 

27. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

Πρόβλεψη ποσού € 2.165 αφορά την κάλυψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων που πιθανώς να 

προκύψουν κατά την δικαστική διευθέτηση επίδικων διαφορών µε τρίτα µέρη καθώς και µε το 

προσωπικό του Οµίλου και της Εταιρείας. 

Επίσης πρόβλεψη ποσού € 2.350, αφορά εκτίµηση των πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων που 

πιθανολογείται ότι θα προκύψουν κατά το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 

από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Για την κλειόµενη χρήση η σχετική σχηµατισµένη πρόβλεψη 

ανήλθε σε € 250.  

 

28. Επιχορηγήσεις 

Οι επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες έχουν 

πραγµατοποιηθεί βάσει φορολογικών νόµων. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα 

µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων -κυρίως µηχανηµάτων- που επιδοτήθηκαν. Το ποσό 

επιχορήγησης που µεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως ανήλθε σε € 998 (2008: € 

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

επιχορήγηση, ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων 

µηχανηµάτων και ως προς τη διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης της επιχορηγούµενης Εταιρείας. 

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

περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. 

 

29. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Πρόκειται για ληφθείσες εγγυήσεις νέων πελατών υδροληψίας για τοποθέτηση υδροµέτρων  και 

κατανάλωσης νερού. 

30. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

  Προµηθευτές 6.030 
 

4.580 
 

5.947 
 

4.561 

  Επιταγές πληρωτέες 85 
 

1.946 
 

85 
 

1.946 

  Προκαταβολές Πελατών 0 
 

68 
 

0 
 

0 

  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 806 
 

867 
 

806 
 

867 

  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις 0 
 

0 
 

37 
 

27 

  Μερίσµατα πληρωτέα 24 
 

30 
 

24 
 

30 

  Πιστωτές διάφοροι 11.124 
 

9.999 
 

11.115 
 

9.950 

  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 2.046 
 

1.942 
 

2.044 
 

1.937 

Λοιποί φόροι και τέλη 1.109 
 

1.140 
 

1.073 
 

1.116 

  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 6 
 

9 
 

6 
 

9 

Υπόλοιπο 21.230  20.635 
 

21.137  20.442 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πιστωτές διάφοροι» κατά την 31/12/2009 ποσού € 11.124, αφορά 

υποχρεώσεις προς την Εταιρεία ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ για αγορά νερού και κάλυψη διαφόρων λειτουργικών 

αναγκών ποσού € 10.865 (2008: € 9.445) και υποχρεώσεις προς λοιπούς πιστωτές ποσού € 259 

(2008: € 554). 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «’Εξοδα χρήσεως δουλευµένα» κατά την 31/12/2009 ποσού € 2.046, 

αφορά κατά € 594 πρόβλεψη εξόδων ∆ΕΗ, κατά € 552 πρόβλεψη αµοιβών ελευθέρων επαγγελµατιών 

και διαφόρων τρίτων και κατά € 900 λοιπές προβλέψεις.     

Η ληκτότητα των Προµηθευτών και Λοιπών Υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2009 (31η ∆εκεµβρίου 

2008) για τον όµιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:  

Όµιλος Εταιρεία 

 Βραχυπρόθεσµες 2009 Βραχυπρόθεσµες 2009 

εντός 6 µηνών Από 6 έως 12 
µήνες εντός 6 µηνών Από 6 έως 12 

µήνες 

  Προµηθευτές 6.030 5.947 
  Επιταγές πληρωτέες 85 85 
  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 806 806 
  Προκαταβολές πελατών 0 0 
  Μερίσµατα πληρωτέα 24 24 

  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες 
επιχ./κοινοπραξίες 0 37 
  Πιστωτές διάφοροι 259 10.865 250 10.865 
  Έσοδα επόµενων χρήσεων 0 0 
  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 2.046 2.044 

  Λοιποί φόροι και τέλη 
1.109 1.073 

  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί           
Παθητικού 6   6   

10.365 10.865 10.272 10.865 

 
 
 

Όµιλος Εταιρεία 

 Βραχυπρόθεσµες 2008 Βραχυπρόθεσµες 2008 

εντός 6 µηνών Από 6 έως 12 
µήνες εντός 6 µηνών Από 6 έως 12 

µήνες 

  Προµηθευτές 4.580 4.561 
  Επιταγές πληρωτέες 1.946 1.946 
  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 867 867 
  Προκαταβολές πελατών 68 0 
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  Μερίσµατα πληρωτέα 30 30 

  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες 
επιχ./κοινοπραξίες 0 27 
  Πιστωτές διάφοροι 554 9.445 505 9.445 
  Έσοδα επόµενων χρήσεων 55 0 
  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.942 1.937 

  Λοιποί φόροι και τέλη 
1.140 1.116 

  Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί           
Παθητικού 9   9   

11.190 9.445 10.997 9.445 

 

 

31. Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2009   Κατά την 
31/12/2008  

Κατά την 
31/12/2009   Κατά την 

31/12/2008 

Φόρος Εισοδήµατος 6.088 
 

7.250 
 

6.060 
 

7.244 

Έκτακτη εισφορά φόρου 1.345 
   

1.345 
  

Υπόλοιπο 7.433  7.250 
 

7.405  7.244 

 

 

32. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα 

Ο Όµιλος θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα ∆ιευθυντικά 

Στελέχη της καθώς επίσης και τους µετόχους που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του 

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

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

χρήση 1/1/2009-31/12/2009 και την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αντίστοιχα, αναλύονται στους παρακάτω 

πίνακες: 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

 Έσοδα 0 0 4 0 

 Έξοδα 0 0 550 157 

Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών και µελών 
της διοίκησης 937 863 807 797 

ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
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 Απαιτήσεις  0 0 28 6 

Υποχρεώσεις  0 0 37 27 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 9 2 9 2 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 25 51 16 2 

 

Τα έξοδα της Εταιρείας ποσού € 550 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεων µετρητών και διανοµής 

αποδείξεων που παρέχει η θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». Τα έσοδα της Εταιρείας 

ποσού € 4 αφορά το µέρισµα που ενέκρινε η θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». Η 

απαίτηση της Εταιρείας ποσού € 28 αφορά έξοδα ίδρυσης, έξοδα κατανάλωσης ρεύµατος που έχει 

πραγµατοποιήσει η ΕΥΑΘ Α.Ε. για λογαριασµό της θυγατρικής συνολικού ποσού € 24, καθώς και 

απαίτηση έναντι του εγκεκριµένου µερίσµατος ποσού € 4. Η υποχρέωση της Εταιρείας ποσού € 37  

αφορά υπηρεσίες ενδείξεων µετρητών και διανοµής αποδείξεων προς την θυγατρική Εταιρεία  «ΕΥΑΘ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». 

 

33. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

33.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 31/12/2009 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά µελλοντικές διεκδικήσεις 

κατά του Οµίλου συνολικού ποσού € 2.351. Για τις υποθέσεις αυτές έχει  σχηµατισθεί πρόβλεψη 

ποσού € 2.165, η οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 

«Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα». 

Η νοµική υπηρεσία του Οµίλου εκτιµά ότι πέραν της σχηµατισθείσας πρόβλεψης δεν θα προκύψουν 

άλλες υποθέσεις των οποίων η δικαστική έκβαση θα επηρεάσει σηµαντικά την περιουσιακή κατάσταση 

και λειτουργία του Οµίλου.  

 

33.2 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

Ο Όµιλος κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση 

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

µισθωµάτων λειτουργικής µίσθωσης τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 

τρέχουσας περιόδου ανήλθαν σε € 549 (2008: 533). 

Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων λειτουργικής µίσθωσης καταστήµατος βάσει µη 

ακυρώσιµης σύµβασης λειτουργικής µίσθωσης έχουν ως ακολούθως: 

 

 
Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

2009 2008 2009 2008 

Μέχρι 1 έτος 395 482 395 482 

Από 1 έως 5 έτη 816 1.172 816 1.172 

Πάνω από 5 Έτη 0 0 0 0 

1.210 1.654 1.210 1.654 

 

33.3 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
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Η Εταιρεία κατά την 31/12/2009 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως συµβάσεων 

έργων συνολικού ποσού € 356 (2008: € 299).  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις  2004 έως και 2009 

και ως εκτούτου έχει σχηµατισει συσσωρευµένη πρόβλεψη για ενδεχόµενους φόρους και 

προσαυξήσεις ποσού € 2.350. 

Η θυγατρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύσταση της το 2008. ∆εν αναµένεται να 

επιβληθούν ενδεχόµενοι φόροι και προσαυξήσεις και εποµένως δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη. 

 

34. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως ήταν 405 

άτοµα, ενώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσεως ήταν 439 άτοµα. 

 

35. Σηµαντικά γεγονότα περιόδου 1/1-31/12/2009  

Την 18-11-2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε το πάγωµα του τιµολογίου ύδρευσης (τιµή νερού) 

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

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

τιµολογίου για τις πολύτεκνες οικογένειες. 

 

Την 4-2-2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ ενέκρινε το τελικό σχέδιο της συλλογικής 

σύµβασης που προτάθηκε από τον ΟΜΕ∆, η διάρκεια της οποίας είναι διετής, ήτοι από 1-1-2008 

µέχρι 31-12-2009 και προβλέπει αύξηση 4,5% των βασικών µισθών των υπαλλήλων όλων των 

κατηγοριών για το έτος 2008 και αύξηση 3,5% στους µισθούς του 2009. 

 

 

 

36. Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 

Οι συνολικές αµοιβές που χρέωσε κατά το οικονοµικό έτος 2009 το νόµιµο ελεγκτικό γραφείο, 

αναλύονται ως εξής: 

 

Αµοιβές για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων  € 79,500   

 

37. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 

 

Μετά τη σύνταξη του Ισολογισµού και πριν από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της 

31.12.2009 από το ∆.Σ., επιδόθηκε στην εταιρεία πρόσκληση φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 

2004 έως 2008. Ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Πέρα του ανωτέρω, δεν υπάρχουν 

µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 γεγονότα, τα οποία θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική θέση ή/και τα αποτελέσµατα της εταιρείας για την χρήση που 
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έληξε την ηµεροµηνία αυτή, ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονοµικές 

καταστάσεις.  

 

 

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2010 

 
 
 
  Κωνσταντίνος Καµάκας                      Νικόλαος Παπαδάκης                         Νιόβη Βασιλειάδου  

 
 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού                    ∆ιευθύνων Σύµβουλος                    ∆ιευθύντρια Οικονοµικών 
Συµβουλίου 
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Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων 

 

 

2002 2003
Σύνολο 

σε 
χιλιάδες 

2003 2004
Σύνολο 

σε 
χιλιάδες 

2005 2006
Σύνολο 

σε 
χιλιάδες 

2007 2008
Σύνολο 
σε 

χιλιάδες 
2009 2010

Σύνολο 
σε 

χιλιάδες 

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
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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΟΒΗ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ
 Α.∆.Τ.   ΑΖ187068 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  005914 Α' ΤΑΞΕΩΣ

Α.∆.Τ.  Χ 220518

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2010
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

    ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς, Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
    Ορκωτοί Ελεγκτές 
    ΑΜ ΣΟΕΛ 113
    Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, Αθήνα

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
ΑΜ ΣΟΕΛ 17701

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε.

΄΄Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.΄΄

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

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

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

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 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ )

Αρχικό πρόγραµµα 
σύµφωνα µε το 

εγκεκριµµένο από το 
∆Σ του ΧΑ ΑΕ   &    
ΕΚ Ενηµερωτικό 
∆ελτίο Εισαγωγής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΜΑΚΑΣ 
Α.∆.Τ.  ΑΑ 942423

Πρόγραµµα 
σύµφωνα µε την  
από 26.06.2009  
απόφαση της 
Τακτικής Γ.  
Συνέλευσης 

Σύνολο 
διατεθέντων 
κεφαλαίων 
κατασκευής 
κτιρίου  
από 

1.1.2009 
έως 

31.12.2009

Υπόλοιπο ποσό 
προς διάθεση 
σε χιλιάδες 

Ευρώ  

 Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Πρόγραµµα 
σύµφωνα µε την 
από 30.12.2002 
απόφαση της 
Έκτακτης 

Γ.Συνέλευσης

Ολοκλήρωση 
επένδυσης  
αγοράς 

µεταφορικών 
µέσων 

Α΄τρίµηνο 
2003  

Γνωστοποιείται ότι, σύµφωνα µε την από 2.8.2001 απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών AE, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών που έγινε µε 
βάση την από 27.7.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ και την υπ'αριθ. 1/223/7.8.2001 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού  Ευρώ 5.430.623,54  (Ευρώ 5.910.000 µείον έξοδα  479.376,46 Ευρώ). Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος εγγραφής ήταν από 
24.8.2001 έως 29.8.2001. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 1.500.000  νέες ονοµαστικές µετοχές οι οποίες εισήχθησαν πρός διαπραγµάτευση στις 21.9.2001. Η πιστοποίηση της αύξησης 
του Μετοχικού Κεφαλαίου από το ∆.Σ της εταιρείας έγινε στις 13.9.2001. Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, µετά την µεταβολή που έγινε µε τις 
από 30.12.2002,  30.06.2005 , 29.12.2006 και 26-6-2009  αποφάσεις  Γενικών  Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας,  διατέθηκαν µέχρι 31-12-2009, σύµφωνα µε τον πίνακα που 
ακολουθεί και που συντάχθηκε βάσει της 33 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Συνεδρίαση της 24-11-2005).

Σηµειώσεις:   Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό ύψους € 3.714 κατά την 31.12.2009 είναι τοποθετηµένο σε βραχυπρόθεσµες καταθέσεις και στον Ισολογισµό περιλαµβάνεται στο κονδύλι 
"Ταµιακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα".

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας «ΕΥΑΘ Α.Ε. - Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.»
Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (η Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων 
προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την Έκθεση ∆ιάθεσης των Αντληθέντων 
Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών που διενεργήθηκε στις 13 Σεπτεµβρίου 2001. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για 
την σύνταξη της προαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης 
Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας 
γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατα µας. ∆ιαδικασίες: 1) Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», µε αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά την χρονική περίοδο που αυτά 
αναφέρονται. 2) Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό 
αυτό, καθώς και µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου και αυτών που αναφέρονται στην τροποποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων. Ευρήµατα : α)   Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση 
∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που 
αυτά αναφέρονται. β)  Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ΄ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των 
αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου και αυτών που αναφέρονται στην τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων. Με δεδοµένο ότι η 
διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε 
οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν 
υποπέσει στην αντίληψη µας και άλλα θέµατα, πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο. Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ 
τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 για τις οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου, µε ηµεροµηνία 29 Μαρτίου 2010.

 

 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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Στοιχεία και πληροφορίες 

 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009 
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της χρήσης 1/1/2009 – 

31/12/2009, 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.ase.gr).   

 

11/12/2009 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)  

10/12/2009 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου .  

10/12/2009 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης  

27/11/2009 Τροποποίηση Ηµεροµηνίας ∆ηµοσίευσης Αποτελεσµάτων 9µήνου 2009  

13/11/2009 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης  

09/11/2009 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών  

03/11/2009 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου .  

02/11/2009 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών  

25/09/2009 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 (Ορθή Επανάληψη)  

24/09/2009 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 .  

17/09/2009 Ανακοίνωση  

28/08/2009 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / λογιστικών καταστάσεων.  

18/08/2009 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων.  

17/07/2009 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων  

29/06/2009 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.  

26/06/2009 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος.  

19/06/2009 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων  

11/06/2009 Παρουσίαση της Εταιρείας στην Ένωση Θεσµικών.  

11/06/2009 Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία  

10/06/2009 Παρουσίαση της εταιρίας στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών  

05/06/2009 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών  

04/06/2009 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης.  

04/06/2009 Ετήσια Παρουσίαση Οικονοµικών Αναλυτών.  

29/05/2009 Ανακοίνωση  

28/05/2009 ∆ελτίο Τύπου  

28/05/2009 ∆ηµοσίευση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων  

26/03/2009 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / λογιστικών καταστάσεων  

26/03/2009 Ανακοίνωση και ∆ηµοσίευση Ετήσιων Αποτελεσµάτων 2008  

26/03/2009 Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2009  

09/03/2009 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων  

05/02/2009 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών  

 

∆ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, η Έκθεση 

Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.eyath.gr). 

 


