
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.eyath.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: 30 Mαΐου 2013

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012

Κύκλος Εργασιών 18.348 19.256 18.348 19.256
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/3/2013 31/12/2012 31/3/2013 31/12/2012 Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές) 7.964 8.826 8.110 9.005

Όπως αναµορφώθηκαν Όπως αναµορφώθηκαν

Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια στοιχεία 87.822 88.187 87.822 88.187
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 91 95 91 95 Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων 7.743 7.886 7.706 7.820
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.018 3.219 4.078 3.279 Μείον Φόροι (1.260) (1.620) (1.250) (1.606)
Αποθέµατα 1.738 1.541 1.738 1.541 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 6.483 6.266 6.456 6.213
Απαιτήσεις από πελάτες 60.560 58.517 60.428 58.483           -Ιδιοκτήτες Μητρικής 6.483 6.266 6.456 6.213
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 45.168 39.760 44.816 39.507           -∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - - - -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 6.483 6.266 6.456 6.213

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           -Ιδιοκτήτες Μητρικής 6.483 6.266 6.456 6.213
Μετοχικό Κεφάλαιο 40.656 40.656 40.656 40.656           -∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 102.022 95.539 101.805 95.349
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 142.677 136.194 142.461 136.005 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,1786 0,1726 0,1778 0,1712
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 142.677 136.194 142.461 136.005

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25.528 25.639 25.528 25.639
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 142 142 142 142
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 31.050 29.344 30.844 29.306 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 56.721 55.125 56.513 55.087 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012

Όπως αναµορφώθηκαν Όπως αναµορφώθηκαν

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 199.398 191.319 198.974 191.092

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 6.483 6.266 6.456 6.213
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - -
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου - - - -
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών - - - -

142.677 131.719 142.461 131.569

ΕΥΑΘ ΑΕ Ελλάδα Μητρική

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ Ελλάδα 100,00%
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

Έµµεση Μέθοδος
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012
ΕΥΑΘ ΑΕ Ελλάδα Μητρική 2009-2010 Λειτουργικές δραστηριότητες:

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ Ελλάδα 100,00% 2010, 2012 Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 7.743 7.886 7.706 7.820
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.511 1.488 1.511 1.488
Προβλέψεις (152) 843 (152) 843

Έσοδα συµµετοχών - - - -
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (60) (85) (60) (85)
Τόκοι και συναφή έξοδα (533) (798) (533) (798)

8.509 9.334 8.472 9.268

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (197) (22) (197) (22)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.141) (4.313) (2.001) (4.220)

vii) ∆εν έχουν σχηµατιστεί λοιπές προβλέψεις. Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων 65 2 65 2
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας. (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (338) (321) (498) (374)

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (12) (15) (12) (15)
Καταβεβληµένοι φόροι (67) (355) (67) (355)

Επενδυτικές δραστηριότητες:
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Όµιλος Εταιρεία

α) Έσοδα - -
β) Έξοδα - 292 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (1.145) (958) (1.145) (958)
γ) Απαιτήσεις - 116 Τόκοι εισπραχθέντες 685 830 685 830
δ) Υποχρεώσεις - 67 Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - -
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 189 188
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 10 10
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 3 -
8. Ο Όµιλος δεν κατέχει ίδιες µετοχές Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:

Εξοφλήσεις δανείων - - - -
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 38 - 38 -
Μερίσµατα πληρωθέντα (1) (4) (1) (4)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 5.394 4.179 5.336 4.153
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 32.976 23.159 32.623 22.898
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 38.370 27.337 37.960 27.050

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νικόλαος Παπαδάκης Πηνελόπη Ράλλη Μαρία Σαµαρά
 Α.∆.Τ.  ΑΚ 869759 Α.∆.Τ.  ΑΚ 255987 Α.∆.Τ. Σ 342116  

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 71414 Α' τάξης

Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (1/1/2013 και 
1/1/2012 αντίστοιχα) 136.194 136.005125.453 125.355

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 5.818 4.310 5.761

(4)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (31/3/2013 και 
31/3/2012 αντίστοιχα)

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης 

- -

4.285

(461) (128) (461)

Ποσοστό 
συµµετοχής

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

(4) 37
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

ιι) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ύψους € 1.037 χιλ. (σηµ. 10 της Ενδιάµεσης Συνοπτικής 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης).       
ιιι) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων ύψους € 415χιλ. (σηµ. 5 της Ενδιάµεσης Συνοπτικής Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης).       

vi) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για αποµάκρυνση της αφυδατωµένης ιλύος ύψους € 3.700 χιλ. (σηµ. 10 της Ενδιάµεσης Συνοπτικής 

37

-

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

9. ∆εν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατά την τρέχουσα περίοδο.

7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου  και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου 
και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, 
έχουν ως ακολούθως :

(128)

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

8.424

10. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 ισχύει το αναµορφωµένο ∆ΛΠ 19 "Παροχές στο προσωπικό" και η εφαρµογή του είχε αναδροµική ισχύ. Από την

αναµόρφωση επηρεάστηκαν τα κονδύλια της προηγούµενης ετησίας οικονοµικής χρήσης σε επίπεδο οµίλου και εταιρείας ως εξής: τα "Αποτελέσµατα µετά
φόρων και αναλογούντων σε µετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών" και τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά φόρων" µειώθηκαν κατά € 64 χιλ.
και € 214 χιλ. αντίστοιχα, ενώ και τα "Ίδια Κεφάλαια των µετόχων της εταιρείας" αυξήθηκαν κατά € 587 χιλ. Σχετική αναφορά για τη συγκεκριµένη

αναµόρφωση παρατίθεται στη σηµείωση 2.2 τη Ενδιάµεσης Συνοπτικής Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
11. Στα συγκριτικά στοιχεία της 31/12/2012 πραγµατοποιήθηκε ταξινόµηση κονδυλίου ποσού € 5.781 από «Χρεώστες διάφοροι» σε «Εµπορικές
Απαιτήσεις» προκειµένου τα ποσά να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου (σηµ. 6 της Ενδιάµεσης

Συνοπτικής Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης). 

- -

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων - - -

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών            
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 8.661 8.491 8.624

7.210 7.087 7.173 7.021

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41913/06/Β/98/32

Ε∆ΡΑ: Εγνατίας 127- 54635 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Μαρτίου 2013

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Συνιστούµε εποµένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου 

του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου παρουσιάζονται ως κάτωθι. Έως και την 
31/03/2013 δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία µεταβολή στις ενοποιούµενες εταιρείες ή/και στο % συµµετοχής και στη µέθοδο ενοποίησης τους.

Για την χρήση 2012 διενεργείται ήδη έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, η οποία θα εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό (σηµ. 16 της 
Ενδιάµεσης Συνοπτικής Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης).

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ολική ενσωµάτωση

Ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις

Εταιρεία Χώρα

191.092

6. Οι επενδύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 1.135 χιλ. Για την αντίστοιχη 
προηγούµενη περίοδο ανερχόταν σε € 953 χιλ για τον 'Όµιλο και την Εταιρεία.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

iv) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λογω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 1.990χιλ. (σηµ. 9 της Ενδιάµεσης 
Συνοπτικής Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης).  

5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν:  Όµιλος: 253, Εταιρεία: 253, ενώ για την αντίστοιχη προηγούµενη 
περίοδο ανερχόταν σε 280 για τον όµιλο και την εταιρεία.

3. Οι σχηµατισµένες προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους διαµορφώνονται ανά περίπτωση ως εξής:
ι) Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη
ύψους € 2.310 χιλ. Πέραν της πρόβλεψης δεν υπάρχουν άλλες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή

λειτουργία του Οµίλου (σηµ. 16 της Ενδιάµεσης Συνοπτικής Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης).

v) Έχει σχηµατιστεί συσσωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 12.920 χιλ. (σηµ. 6 της Ενδιάµεσης Συνοπτικής Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης).  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 199.398 191.319 198.974

Εταιρεία Χώρα

Ποσοστό 
συµµετοχής Μέθοδος ενσωµάτωσης


