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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη ετήσια οικονομική έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» την 29 Μαρτίου 2011 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.eyath.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα
στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές πληροφορίες αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και
του Ομίλου, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επίσης
επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά
οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις κονδυλίων.
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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που εδρεύει επί της
οδού Εγνατίας 127 στη Θεσσαλονίκη (Τ.Κ. 54 635):
1. Κωνσταντίνος Καμάκας, Πρόεδρος του Δ.Σ.,
2. Νικόλαος Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Δημήτριος Ασβεστάς, Αντιπρόεδρος Διοικητικού 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 01.01.2010-31.12.2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.
(β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2011

Οι βεβαιούντες
Κωνσταντίνος Καμάκας

Νικόλαος Παπαδάκης

Δημήτριος Ασβεστάς

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Α.Δ.Τ. AA 942423

Α.Δ.Τ. AZ 187068

Α.Δ.Τ. Λ 184072
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010)

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την
τρέχουσα χρήση (1/1/2010-31/12/2010).
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας E.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,
περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης
οικονομικής χρήσεως, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία
ισολογισμού, περιγραφή της προβλεπόμενης εξέλιξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της
Εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων
που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και η Εταιρεία, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που
καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων καθώς και λοιπές
πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο και σημαντικές συμφωνίες που ήταν σε
ισχύ κατά τη λήξη της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο Όμιλος αποτελείται από α) την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΕΥΑΘ Α.Ε.») που
ιδρύθηκε το 1998 (νόμος υπ΄ αριθμ. 2651/3-11-1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 248/2-11-1998) και προήλθε από τη
συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΥΘ Α.Α.) και
«Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΑΘ Α.Ε.), οι οποίες είχαν μετατραπεί σε ανώνυμες
εταιρείες εντός του 1997 και β) την θυγατρική εταιρεία ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. που έχει σκοπό την
παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς
και την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία αφορούν τον Όμιλο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
O τζίρος ανήλθε στο ποσό των € 71.182 έναντι € 77.376 κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση
σημειώνοντας μείωση κατά € 6.194 ή 8%. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 44.878 έναντι
€ 47.054 το 2009, σημειώνοντας μείωση κατά € 2.176 ή 4,62%. Ομοίως υπήρξε μείωση των προ
Φόρων Κερδών του Ομίλου το 2010, ανερχόμενα στο ποσό των € 20.878 έναντι € 22.093 κατά την
αντίστοιχη περσινή χρήση, σημειώνοντας μείωση € 1.215 ή 5,49%. Τέλος τα μετά Φόρων Κέρδη του
2010, διαμορφώθηκαν σε € 12.402 από € 14.390 το 2009, σημειώνοντας πτώση κατά € 1.988 ή
13,81%.
Ο τζίρος του Ομίλου προήλθε από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η μείωση του
τζίρου, οφείλεται κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης νερού, και στην ύφεση που παρατηρείται
στην οικοδομική δραστηριότητα.
Η μείωση των Καθαρών Κερδών οφείλεται στην μείωση του τζίρου και στον αυξημένο φόρο
εισοδήματος ο οποίος προέρχεται από την έκτακτη εισφορά του Ν.3845/2010 και από την πρόβλεψη
για διαφορές φορολογικού ελέγχου όπως αυτός ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2010. Το Μικτό
Κέρδος το 2010 ανήλθε σε € 26.304 έναντι των € 30.322 το προηγούμενο έτος. Η μείωση του Μικτού
Κέρδους δηλαδή, ανήλθε στο ποσό των € 4.018 ή 13,25%.
Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν κατά την
τρέχουσα χρήση, σε € 24.830 έναντι € 26.083 σημειώνοντας μείωση κατά € 1.253 ή 4,8%.
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Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλος περιόδου ανήλθαν κατά την 31/12/2010 σε €
14.364 έναντι € 15.166 την 31/12/2009 σημειώνοντας μείωση κατά € 802 ή 5,28%.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
2010
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit Margin)
36,95%
Περιθώριο Κέρδους προ φόρων τόκων αποσβέσεων
(E.B.I.T.D.A.)
34,88%
Κέρδη Εκμετάλλευσης (Ε.Β.Ι.Τ.)
26,71%
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Ε.Β.Τ.)
29,33%
Περιθώριο Μετά από Φόρους (Ε.Α.Τ.)
17,42%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καθαρά κέρδη προ φόρων / ίδια κεφάλαια (ROE)
19,30%
Καθαρά κέρδη προ φόρων / σύνολο ενεργητικού (ROA)
12,46%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)
2,18
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια
182,32%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ
Κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους
0,3417

2009

Απόκλιση
39,19%

-2,23%

33,71%
26,57%
28,55%
18,60%

1,17%
0,14%
0,78%
-1,17%

21,96%
13,99%

-2,66%
-1,53%

2,28

-9,55%

175,52%

6,80%

0,3964

-5,48%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την αρ. 517/2006 απόφασή του ενέκρινε τη νέα
τιμολογιακή πολιτική για την πενταετία 2007 – 2011, που κυρώθηκε με την αρ. 11741/29-12-2006
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μακεδονίας Θράκης, (ΦΕΚ 202, Τεύχος Β’ 16-22007) που εφαρμόζεται από τον Μάιο του 2007, αφορά σε καταναλώσεις νερού από 1/1/2007 και
προβλέπει ετήσια αναπροσαρμογή του κόστους των πάσης φύσεως υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Την 18/11/2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το πάγωμα του τιμολογίου ύδρευσης (τιμή
νερού) και αποχέτευσης (ποσοστό αποχέτευσης) για το 2009 στις τιμές του 2008 για τις τρεις πρώτες
κλίμακες κατανάλωσης (χαμηλά και μεσαία εισοδήματα) και την μείωση κατά 20% για το 2009 του
τιμολογίου για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Την 30/6/2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την διατήρηση των ίδιων τιμών
που αφορούν το οικιακό τιμολόγιο για ένα ακόμη τετράμηνο, δηλαδή μέχρι την 31 Αυγούστου του
τρέχοντος έτους και από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, την εφαρμογή της ΚΥΑ 11741/2006
(ΦΕΚ.202 τεύχος Β΄16-2-2007), με τις τιμές που ισχύουν για το 2010.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2010
Η νέα διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου για ακόμα
καλύτερη ποιότητα νερού, καθώς και την αναβάθμιση των μεθόδων επεξεργασίας λυμάτων. Με
σεβασμό στο περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους, έχει θέσει ως στόχο την Προστασία του
Θερμαϊκού κόλπου.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και δρομολογούνται τα ακόλουθα :
•

Η αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων σε συνεργασία με την Ε.Τ.Β.Α ως φορέας
διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου.

•

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ώστε να έχουμε ακριβή
εικόνα σε ότι αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων.

•

Η σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού είτε λόγου φθοράς από κακή χρήση είτε λόγω
παλαιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβέστερη καταγραφή της κατανάλωσης νερού.

6

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

Στην ίδια κατεύθυνση και στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ενέκρινε δύο έργα αναβάθμισης των δικτύων και των έργων υποδομής
προϋπολογισμού €59 χιλ.
Το πρώτο, ύψους €36,2 χιλ. αφορά την κατασκευή του 2ου κλάδου του κεντρικού αποχετευτικού
αγωγού της Πόλης και το δεύτερο, ύψους €22,8 χιλ., αφορά την επέκταση της εγκατάστασης και
επεξεργασίας του νερού της Θεσσαλονίκης.
Τέλος, με στόχο την διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξετάζεται η δυνατότητα
αξιοποίησης του δικτύου αποχέτευσης, με την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, για την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2011
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η Στρατηγική της Εταιρείας στοχεύει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως Επιχείρησης Κοινής
Ωφέλειας σε συνδυασμό με την αύξηση της περιουσίας των μετόχων. Για το σκοπό αυτό επιδιώκει τη
βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω του επενδυτικού προγράμματος, της
βελτίωσης των 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.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2937/2001, η χωρική αρμοδιότητα της Εταιρείας, εντός της οποίας
δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και ασκεί τη δραστηριότητά της, είναι η εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ: οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Συκεών,
Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Ευκαρπίας, Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Ευόσμου,
Σταυρούπολης, Πανοράματος, Πυλαίας, Ωραιοκάστρου, Πεύκων καθώς και η βιομηχανική περιοχή
Θεσσαλονίκης.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: η χωρική αρμοδιότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαιρείται σε πέντε περιοχές:
H «Περιοχή Α» περιλαμβάνει τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης,
Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Διαβατών, Ελευθερίου Κορδελιού,
Ευόσμου, Σταυρούπολης, Πυλαίας, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου στα διαμερίσματα Ιωνίας και
Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου και της Κοινότητας Ευκαρπίας.
Η «Περιοχή Β» περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των ποταμών Γαλλικού και Αξιού
μέχρι τη θάλασσα, στην οποία περιλαμβάνεται η βιομηχανική ζώνη της περιοχής μείζονος
Θεσσαλονίκης, το διαμέρισμα Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, τα διαμερίσματα Αγίου Αθανασίου,
Αγχιάλου, Γέφυρας του Δήμου Αγ. Αθανασίου και τα διαμερίσματα Χαλάστρας και Ανατολικού του
Δήμου Χαλάστρας.
Η «Περιοχή Γ» περιλαμβάνει τη ζώνη των υψωμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει την Κοινότητα Πεύκων και τα Διαμερίσματα Ασβεστοχωρίου, Εξοχής,
Φιλύρου του Δήμου Χορτιάτη.
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Η «Περιοχή Δ» εκτείνεται από τους Δήμους Καλαμαριάς και Πανοράματος μέχρι τα δημοτικά λουτρά
Σέδες και μέχρι το αεροδρόμιο της Μίκρας και περιλαμβάνει τη Βιομηχανική περιοχή και τα
Διαμερίσματα Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης και το
Διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών.
Η «Περιοχή Ε» εκτείνεται από το αεροδρόμιο της Μίκρας και τα διαμερίσματα Ν. Ρυσίου και
Ταγαράδων της Αγ. Παρασκευής μέχρι τη θάλασσα και περιλαμβάνει τα Διαμερίσματα Αγ. Τριάδας,
Περαίας, Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού και τα διαμερίσματα Ν. Μηχανιώνας, Εμβόλου,
Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας.
Η Εταιρεία με σύμβαση που υπογράφεται με τον οικείο Δήμο και την ΕΥΑΘ Παγίων μπορεί να
αναλάβει το υφιστάμενο δίκτυο ΟΤΑ που βρίσκεται σε μία από τις παραπάνω περιοχές και την
υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης στον οικείο Δήμο.
Η Εταιρεία με σύμβαση που υπογράφεται με τον οικείο Δήμο, την ΕΥΑΘ Παγίων και εγκρίνεται με
κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων μπορεί να επεκτείνει τη
δραστηριότητά της σε περιοχή ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των παραπάνω περιοχών.
Εντός του 2011, προβλέπεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών, όσον αφορά την επέκταση των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε συνεργασία με τους Καλλικρατικούς Δήμους Δέλτα, Πυλαίας –
Πανοράματος - Χορτιάτη, και Θερμαϊκού.
Εντός του 2009 ολοκληρώθηκαν τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης στην περιοχή της Νικόπολης που
ανήκει κατά 80% στο Δήμο Σταυρούπολης και κατά 20% στους Δήμους Πολίχνης και Ευόσμου. Επίσης
έχουν κατασκευαστεί οι εξωτερικές διακλαδώσεις μέχρι τις δικλείδες για την κάθε οικοδομή.
Αναμένεται εντός του 2011 να διευθετηθούν τα ζητήματα που προέκυψαν από την προτέρα
κατάσταση υδροδότησης, ώστε να προχωρήσει άμεσα η Εταιρεία στην υδροδότηση της περιοχής.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως πραγματοποίησε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
συνολικού ποσού € 609 τα οποία αφορούσαν ανάπτυξη νέων προϊόντων.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΛΛΑΒΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική συμβίωση με την
τοπική κοινωνία και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν να αποτελούν
αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της Εταιρείας.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως, όπως και κατά την προηγούμενη, δεν
διατηρούσε υποκαταστήματα μέσω των οποίων ασκεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της.
ΊΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσεως δεν υπήρχαν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που να κατέχονται
από την ίδια ή από άλλη επιχείρηση που περιλήφθηκε στην ενοποίηση.
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κίνδυνοι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται ο Όμιλος
Αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικής απελευθέρωσης της αγοράς, σε σχέση με το κοινοτικό
δίκαιο και τις πιθανές επιπτώσεις στον Όμιλο, αναφέρεται ότι λόγω της φύσεως της εγκατεστημένης
υποδομής (κυρίως υπόγεια δίκτυα και δεξαμενές), ο τομέας ύδρευσης-αποχέτευσης αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικού μονοπωλίου, όπου είναι εξαιρετικά δυσχερής η ανάπτυξη
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.
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 Διοίκηση του Ομίλου
εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά
με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος
ρευστότητας, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
Κίνδυνος της Αγοράς
(i) 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.
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Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί κατά
περίπτωση τη διάρκεια και το είδος των προθεσμιακών καταθέσεων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε ομιλική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα
χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις
στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων
συναλλαγών.
Ο Όμιλος έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Επιπλέον έχει μεγάλο
αριθμό πελατών και ως εκ τούτου η ευρεία διασπορά της πελατειακής της βάσης συντελεί στην ύπαρξη
χαμηλού πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί
διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της, το μέγεθος και τα όρια των
παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας
σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το
ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών
διαθεσίμων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα
Διευθυντικά Στελέχη της καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν 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 1/1/2010 - 31/12/2010 και την 31η Δεκεμβρίου 2010 αντίστοιχα, αναλύονται στους παρακάτω
πίνακες (βλέπε και σημ.28 των οικονομικών καταστάσεων):

Έσοδα
Έξοδα
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών διοίκησης

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και
μέλη διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και
μέλη διοίκησης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01-31/12/2010
01/01-31/12/2009
823
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31-Δεκ-10
-

937

31-Δεκ-09
-

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-31/12/2010
01/01-31/12/2009
66
4
791
550
811
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31-Δεκ-10
88
70

807

31-Δεκ-09
28
37

13

9

13

9

9

25

6

16

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι
χιλιάδες ευρώ (€ 40.656.000) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες
(36.300.000) κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και δώδεκα
λεπτά (€ 1,12) η κάθε μία.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία: Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης). Τα δικαιώματα των Μετόχων που
πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η
καταβεβλημένη αξία της μετοχής.
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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 2010 προτείνεται η διανομή μερίσματος 0,114 €/μετοχή, ώστε
να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας λόγω του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος
που υλοποιεί η Εταιρεία. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού
δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο
τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος
παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το
τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.
•
•
•
•

•

το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση.
το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και
την ανάληψη νέων μετοχών.
Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων των Ορκωτών
Λογιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους
δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε
θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια
της εκκαθάρισης.

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

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται ως ορίζει ο Νόμος 2190/1920 άρθρο 8β και δεν υφίστανται
περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της. Οι μετοχές της είναι άυλες εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπρόσθετα το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/26-7-2001)
προβλέπει ότι «το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό
έως 49% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘ. 9
ΕΩΣ 11 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 .
Οι Μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρείας την 31/12/2010 Είναι οι ακόλουθοι :

Ελληνικό Δημόσιο
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής
μικρότερο του 2,0 %

26.868.000
1.936.504

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 31/12/2010
74,02%
5,46%

7.495.496

20,52%

ΣΥΝΟΛΟ

36.300.000

100,00%

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ
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ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν
από τις μετοχές της.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου
που απορρέουν από τις μετοχές της.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται
από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να
εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά
ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την
ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Για την αγορά ιδίων
μετοχών η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.
ΚΑΘΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ,
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΗΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
ΚΑΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Η ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΒΑΣΙΜΟ ΛΟΓΟ Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης
χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δεδομένης της κερδοφορίας της Εταιρείας, η Διοίκηση της Εταιρείας, προτείνει την διανομή μερίσματος
ίσου με € 0,114 ανά μετοχή. Συγκεκριμένα προτείνεται το Μέρισμα να ανέλθει στο ποσό των € 4.138
για την χρήση του 2010, το οποίο αφορά ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον
του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, έναντι του ποσού των € 4.828 την
προηγούμενη χρήση του 2009, για το σύνολο των 36.300.000 ανώνυμων μετοχών.
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι.

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Με την παρούσα δήλωση, η Εταιρεία ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3δ του
α
άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/20, γνωστοποιεί ότι εφαρμόζει με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
για τις εισηγμένες εταιρείες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), όπως αυτός
δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 και ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του
ΣΕΒ www.sev.org.gr.
Οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθούνται έχουν ενσωματωθεί στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο κοινό σε έντυπη μορφή στα
κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία εφαρμόζει εν γένει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπονται στον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ και δεν έχει θεσμοθετήσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης
πέραν αυτών που προβλέπονται από τον νόμο. Ενδεχόμενες αποκλίσεις από τον κώδικα, των οποίων
η εφαρμογή εξετάζεται επεξηγούνται στη συνέχεια.

ΙΙ.
Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων σε
σχέση με την διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες και πολιτικές στο σύνολο των Διευθύνσεών της,
οι οποίες περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες αποτελούν δικλείδες
ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή αποτύπωση της οικονομικής θέσης και των επιδόσεών της
μέσω της ετήσιας έκθεσης και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με:
• Την αναγνώριση και αξιολόγηση των υφιστάμενων κινδύνων ως προς την αξιοπιστία των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
• Τον διοικητικό σχεδιασμό και παρακολούθηση αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη.
• Την πρόληψη και την αποκάλυψη απάτης.
• Τις καθορισμένες αρμοδιότητες των στελεχών σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμών,
εισπράξεων, ασφάλειας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
• Τις διαδικασίες κλεισίματος χρήσης καθώς και σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
• Τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ακρίβειας των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών
στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας.
Ειδικά για τη διαχείριση κινδύνων λεπτομερής αναφορά περιλαμβάνεται στο κύριο σώμα της
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙΙ.
Τρόπος λειτουργίας και Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, βασικές εξουσίες της καθώς και
περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησής τους.
α)

Τρόπος λειτουργίας και εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και οι εξουσίες της καθώς και τα
δικαιώματα των μετόχων και ο τρόπος άσκησής τους περιέχονται αναλυτικά στα άρθρα 27 έως και 38
του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό σε έντυπη μορφή στα κεντρικά
γραφεία της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης, η
οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους
μετόχους.
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Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά σε
τόπο και χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του α’ εξαμήνου από την λήξη κάθε
εταιρικής χρήσης.
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση της με
την πρόσκληση η οποία αναφέρει με σαφήνεια τον τόπο και χρόνο σύγκλησης, τα θέματα ημερήσιας
διάταξης και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι μέτοχοι για να έχουν δικαιώματα
συμμετοχής και ψήφου.
Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται και εκπροσωπείται το
1/5 του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται αυξημένη απαρτία 2/3 του
μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το καταστατικό.
Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και έχουν δικαιώματα ψήφου εκλέγουν πρόεδρο
και γραμματέα. Ακολούθως συζητούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και λαμβάνονται αποφάσεις
επί των θεμάτων αυτών με απόλυτη πλειοψηφία.
Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα¨
α) την παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
β) την τροποποίηση του καταστατικού μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
δ) την εκλογή των μελών του ΔΣ, των ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών
ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
στ) την διάθεση των κερδών.
β)

Δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας

Τα δικαιώματα των μετόχων καθώς και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας αναφέρονται στα
προαναφερθέντα άρθρα του καταστατικού.
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από την μετοχή της είναι ανάλογα με το
ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή
παρέχει όλα τα δικαιώματα που πρέπει ο Κ.Ν 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το
καταστατικό της και ειδικότερα:
• Δικαίωμα μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών
κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού διανέμεται από τα κέρδη κάθε
χρήσης στους μετόχους ως μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται
από την Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος , ο οποίος αναφέρεται στο
τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού
δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα
είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο δημόσιο
μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του
η Γενική Συνέλευση.
• Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετρητά και
την ανάληψη νέων μετοχών.
• Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών
ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
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•

•

•

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα επιμέρους
δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων
σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.
Δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική
Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη
διάρκεια της εκκαθάρισης.

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που
κατέχουν.
IV.
Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν άλλων
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών.
α)

Σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιέχονται
αναλυτικά στα άρθρα 12 έως 25 του καταστατικού της, καθώς και στον εσωτερικό κανονισμό της
Εταιρείας ο οποίος είναι διαθέσιμος στο κοινό σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.
Μέχρι την σύνταξη της δήλωσης αυτής δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα την εταιρεία εξελέγη από την Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της 10 Δεκεμβρίου 2009, για πενταετή θητεία, η οποία λήγει στις 10
Δεκεμβρίου 2014 και αποτελείται από τα ακόλουθα 11 μέλη:
1. Κωνσταντίνος Καμάκας, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
2. Νικόλαος Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Δημήτριος Ασβεστάς, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
4. Απόστολος Τσολάκης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριος Ζακαλκάς, μη εκτελεστικό μέλος
6. Θωμάς Αλγιανάκογλου, μη εκτελεστικό μέλος
7. Χρήστος Κουτράκης, μη εκτελεστικό μέλος
8. Σάββας Λαδόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Θωμάς Σιαμπίρης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Γεώργιος Αρχοντόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
11. Δημήτριος Βασιλειάδης, μη εκτελεστικό μέλος
β)

Ανεξαρτησία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα δύο ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν όλες τις απαιτήσεις του Κώδικα σε ό,
τι αφορά στις σχέσεις εξάρτησης.
γ)

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1. – 31.12.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε 33 συνεδριάσεις
στις οποίες συμμετείχαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νόμιμα εκπροσωπούμενα, όλα τα ως άνω μέλη του
Δ.Σ.
δ)

Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή ελέγχου
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί Επιτροπή
Ελέγχου αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Θωμά Αλγιανάκογλου και Δημήτριο
Ζακαλκά και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Θωμά Σιαμπίρη.
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Στις τακτικές συνεδριάσεις της ανωτέρω επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
χρήσης 1.1. – 31.12.2010, στις οποίες συμμετείχαν αυτοπροσώπως όλα τα ως άνω μέλη της, και κατά
τις οποίες απασχολήθηκαν με τα ακόλουθα θέματα: i) την παρακολούθηση της διαδικασίας της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της χρήσης 2009 και των α’ / γ’ τριμήνων και α’ εξαμήνου 2010,
ii) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και
του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του
Διευθυντή της Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας κυρίου Ιωάννη Κασιούλα, iii) την
παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των σχετικών οικονομικών καταστάσεων
από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Ιωάννη Καλογερόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) και Ευάγγελο Παγώνη (ΑΜ
ΣΟΕΛ 14211) iv) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και
διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών και του οικείου
ελεγκτικού οίκου BAKER TILLY HELLAS, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων
υπηρεσιών από αυτούς.
ε)

Αξιολόγηση και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέχρι την σύνταξη της δήλωσης αυτής δεν λειτουργεί επιτροπή αμοιβών καθώς και υφίστανται
διαδικασίες αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
Η αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προσδιορισμός των αμοιβών τους καθώς
και της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται από την Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν επιπρόσθετες αμοιβές από την εταιρεία, με
εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και των δύο μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ οι οποίοι είναι
εκπρόσωποι των εργαζομένων.
ζ)

Συμπεριφορά των μελών της Διοίκησης και των στελεχών της Εταιρείας

Όλα τα μέλη της Διοίκησης και τα στελέχη της Εταιρείας υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους
Κανόνες Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας, οι οποίοι περιλαμβάνονται
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2011

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωνσταντίνος Καμάκας

Νικόλαος Παπαδάκης

Δημήτριος Ασβεστάς

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Α.Δ.Τ. AA 942423

Α.Δ.Τ. AZ 187068

Α.Δ.Τ. Λ 184072
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους μετόχους της Εταιρείας
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.”

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και της θυγατρικής της, που
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου
2010, 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 Διοίκησης 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 Διεθνή 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 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 Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και της θυγατρικής αυτής κατά την 31
Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ
του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος

Ευάγγελος Ν. Παγώνης

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741

ΑΜ ΣΟΕΛ: 14211

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 148
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010

31/12/2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010

31/12/2009

7
8
9
26
10

91.255
112
577
366
92.310

90.465
143
365
90.972

91.255
111
60
577
366
92.368

90.463
142
60
365
91.030

11
12
13

2.247
58.621
14.364

1.867
49.944
15.166

2.247
58.581
14.134

1.867
49.916
14.943

75.232

66.978

74.962

66.727

167.542

157.950

167.330

157.757

14
14
15

40.656
2.830
26.574
38.136
108.196
108.196

40.656
2.830
25.950
31.186
100.622
100.622

40.656
2.830
26.568
38.099
108.153
108.153

40.656
2.830
25.946
31.117
100.550
100.550

16
17
26
18
19
20

619
4.573
2.869
4.713
12.133
24.907

1.240
5.544
378
4.515
4.747
11.551
27.976

619
4.573
2.869
4.713
12.133
24.907

1.240
5.544
378
4.515
4.747
11.551
27.976

21
16
22

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

24.534
621
9.284
34.438

21.229
689
7.434
29.352

24.380
621
9.269
34.271

21.138
689
7.404
29.231

Σύνολο Υποχρεώσεων

59.345

57.328

59.178

57.207

167.542

157.950

167.330

157.757

Ασώματες ακινητοποιήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων Ομίλου
Δικαιώματα τρίτων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δανεισμός - μακροπρόθεσμος
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα
Επιχορηγήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις
Δανεισμός - βραχυπρόθεσμος
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 23 έως 60 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σημ.

Πωλήσεις
Μείον: Κόστος Πωλήσεων

23

Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

24

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής

23
23
23
24

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Κόστος χρηματοδότησης

25

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Έσοδα επενδύσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος

26

Αποτελέσματα μετά φόρων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

01/01-31/12/2010

01/01-31/12/2009

01/01-31/12/2010

01/01-31/12/2009

71,182
(44,878)
26,304
3,406
29,710

77,376
(47,054)
30,322
4,748
35,069

71,182
(44,242)
26,940
3,360
30,300

77,376
(46,596)
30,780
4,553
35,333

(3,081)
(5,249)
(541)
(1,826)

(5,745)
(7,489)
(314)
(962)

(3,872)
(5,108)
(541)
(1,823)

(6,294)
(7,287)
(314)
(960)

19,013
1,865
20,878
20,878
(8,475)

20,561
1,533
22,093
22,093
(7,703)

18,957
1,864
20,821
66
20,887
(8,456)

20,477
1,531
22,008
4
22,012
(7,682)

12,402

14,390

12,431

14,331

12,402
-

14,390
-

12,431
-

14,331
-

-

-

-

-

12,402

14,390

12,431

14,331

12,402

14,390

12,431

14,331

0.3417

0.3964

0.3423

0.3948

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτης Μητρικής
Δικαιώματα τρίτων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτης Μητρικής
Δικαιώματα τρίτων
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Βασικά

27

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 23 έως 60 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

20

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Ομίλου
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2010 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
01/01 - 31/12/2010
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο κατά την 31.12.2010 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2009 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
01/01 - 31/12/2009
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο κατά την 31.12.2009 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α

40.656

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Τακτικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
αποθεματικό αποθεματικά
εις νέον

2.830

-

-

6.036
624
-

19.914
-

ΣΥΝΟΛΟ

31.186

100.622

11.779
(4.828)

12.402
(4.828)

40.656

2.830

6.660

19.914

38.137

108.196

40.656

2.830

5.316

19.914

22.598

91.314

-

-

720
-

-

13.670
(5.082)

14.390
(5.082)

40.656

2.830

6.036

19.914

31.186

100.622

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Εταιρίας
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2010 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
01/01 - 31/12/2010
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο κατά την 31.12.2010 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2009 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
01/01 - 31/12/2009
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο κατά την 31.12.2009 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α

40.656
-

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Τακτικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
αποθεματικό αποθεματικά
εις νέον

2.830
-

6.032
622
-

19.914
-

Σύνολο

31.117

100.550

11.810
(4.828)

12.431
(4.828)

40.656

2.830

6.653

19.914

38.099

108.153

40.656

2.830

5.315

19.914

22.585

91.301

-

-

717
-

-

13.614
(5.082)

14.331
(5.082)

40.656

2.830

6.032

19.914

31.117

100.550

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 23 έως 60 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΊΑ

01/01-31/12/2010

01/01-31/12/2009

01/01-31/12/2010

01/01-31/12/2009

20.878

22.093

20.887

22.012

6.155
(338)
224

6.520
(998)
2.926

6.154
(338)
224

6.520
(998)
2.926

(1.865)
25.053

(1.533)
29.009

-

-

(66)
(1.864)
24.997

(4)
(1.531)
28.925

(21)
(9.967)
3.873
(1)

(355)
(5.591)
(1.185)
(4)

(21)
(9.890)
3.812
(1)

(355)
(5.675)
(1.056)
(4)

(65)
(9.473)

(113)
(7.758)

(65)
(9.440)

(112)
(7.751)

9.398

14.002

9.392

13.972

(6.897)
(16)
1.930

(7.912)
(33)
1.645

(6.897)
(16)
1.929

(7.912)
(33)
1.643

(4.984)

(6.300)

(4.984)

(6.300)

(689)
303
(4.832)

(1.181)
298
(4.580)

(689)
303
(4.832)

(1.181)
298
(4.580)

(5.217)

(5.462)

(5.217)

(5.462)

(802)

2.242

(809)

2.209

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη του έτους

15.166

12.924

14.943

12.735

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

14.364

15.166

14.134

14.943

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρου εισοδήματος (συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Πρoβλέψεις
Αποτέλεσμα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Εσοδα συμμετοχών
Τόκοι και συναφή (έσοδα) / έξοδα

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)
Μείωση / (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άυλων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 23 έως 60 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
(ή η «Εταιρεία») παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Επίσης ο «Όμιλος», μέσω της
θυγατρικής Εταιρείας «ΕΥΑΘ Υπηρεσιών Α.Ε.», έχει σκοπό να παρέχει επιπλέον των δραστηριοτήτων
της μητρικής, και πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και να δραστηριοποιηθεί στην
παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Διοικητικό Συμβούλιο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Κωνσταντίνος Καμάκας, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Ασβεστάς, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Απόστολος Τσολάκης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Ζακαλκάς, μη εκτελεστικό μέλος
Θωμάς Αλγιανάκογλου, μη εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Κουτράκης, μη εκτελεστικό μέλος
Σάββας Λαδόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Θωμάς Σιαμπίρης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Αρχοντόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Βασιλειάδης, μη εκτελεστικό μέλος

Έδρα εταιρείας:

Εγνατία 127
54 635, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:

41913/ 06/ Β/ 98/ 32

Ελεγκτική Εταιρεία:

BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 396
15 341 Αγία Παρασκευή
Αθήνα, Ελλάδα

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(Δ.Λ.Π) και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31
Δεκεμβρίου 2010. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010, είναι ίδιες με αυτές που
ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2009 και περιγράφονται σε αυτές. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν
αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας
χρήσης. Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις
και των αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος όπως γνωστοποιείται στις
λογιστικές αρχές της εταιρείας παρακάτω.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση
συγκεκριμένων εκτιμήσεων και παραδοχών. Απαιτεί επίσης την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στο
στάδιο της εφαρμογής των λογιστικών αρχών της εταιρίας. Οι περιοχές που εμπεριέχουν υψηλότερο
βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή οι περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές
στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται κατωτέρω στη σημείωση 5.

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα,
τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του
Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση

ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες
και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 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 εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την
απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου
τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην
καθαρή θέση. Το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που
πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιμετρά
τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό
τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του
αποκτώμενου. Ο Όμιλος εφαρμόζει αυτές τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2010.
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ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» Σκοπός της
τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 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. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 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 εφαρμόζεται στον Όμιλο, καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39.

ΕΔΔΠΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 30 Μαρτίου 2009) Η διερμηνεία αναφέρεται στις
εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον
Όμιλο.

ΕΔΔΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με την υιοθέτηση από
την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010) Η
διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις πωλήσεις
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

ΕΔΔΠΧΑ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (σύμφωνα με
την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιουλίου 2009). 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 ΔΛΠ 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 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 κατέχει επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.

ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» (σύμφωνα με την
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 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 αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
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ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύμφωνα με την υιοθέτηση από
την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Νοεμβρίου 2009). Η
διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 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.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για
το 2009 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ
ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που
δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα
οικονομική χρήση. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι
εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2.

ΔΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες» Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις
διακοπείσες δραστηριότητες.

ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα.

ΔΛΠ 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.

ΔΛΠ 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.

ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων
γηπέδων και κτιρίων ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις.

ΔΛΠ 18 «Έσοδα» Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς
το αν η οικονομική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή πράκτορας.
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ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τομέων).

ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα
με το ΔΠΧΑ 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.

ΔΛΠ 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.

ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η
ΕΔΔΠΧΑ 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.

ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό» 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.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου
2011
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο
του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ
σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 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. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι 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
ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να
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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 ΔΠΧΑ 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. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης
της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί
νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί,
ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
η
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012) Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο
για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων
φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης
αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, η επιμέτρηση της
αναβαλλόμενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονομική οντότητα αναμένει να
ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: μέσω της χρήσης του ή μέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας
και υποκειμενικότητας στον καθορισμό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο
επιμετράται σε εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι
το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου μέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση
καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού
μοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονομικά οφέλη που εμπερικλείονται στο
επενδυτικό ακίνητο μέσω της χρήσης του και όχι μέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν
καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων μπορεί να
ανακτηθεί μόνο μέσω πώλησης.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
η
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011) Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να
μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (governmentrelated 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.

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες
η
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 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.
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
η
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011) Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για
μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί
εξ’ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν
αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει
επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν
έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» (εφαρμόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010) Η Διερμηνεία 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 αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011) Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο
απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη
αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να
αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία
δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για
το 2010 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ
ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που
δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά,
ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά
με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με
ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της
μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που
βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης,
συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν
αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές
διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων.

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές
οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών
εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.
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ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27
(2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις
αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές,
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και
στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου
«εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας
πελατών.

3. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
3.1

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον Όμιλο. Η μητρική
αποκτά και ασκεί έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων
ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά το χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται
υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι
θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος
επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος παύει να υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. 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 επιμέρους 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 εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται
ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί
μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των
εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, αλλά
λαμβάνονται υπόψη ως ένδειξη απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι
λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί, όπου κρίθηκε απαραίτητο, 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.
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3.2

Βάση ενοποίησης:

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μητρική
και η θυγατρική εταιρεία που περιλήφθηκε στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής,
την χώρα που εδρεύουν καθώς και την δραστηριότητα τους.
%
ΟΜΙΛΟΥ

ΧΩΡΑ

ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

100%

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

3.3

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

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας
των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά
οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με ισόποσες ενδιάμεσες επιβαρύνσεις στο διάστημα της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική
του αξία, ως εξής:
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

40 έτη
5-24 έτη
5-14 έτη
3-14 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την
ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Χρηματοοικονομικά
έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό
διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως.
3.4

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
3.4.1 Λογισμικά προγράμματα

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως
μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη
λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την
απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται
ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού.
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Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων με την
μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής αυτών είναι 6 έτη.
3.4.2 Κόστος έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων
Το κόστος έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων εξοδοποιείται κατά την πραγματοποίησή του. Τα έξοδα
ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής.
Τα κόστη που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού προγράμματος αναγνωρίζονται
σαν ασώματο πάγιο στοιχείο, μόνο όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 38 «Άυλα
περιουσιακά στοιχεία».
3.5

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η
λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του,
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου
στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και
ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει
δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει
ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που
δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα
έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει
μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
3.6

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού
κόστους. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου
συντρέχει περίπτωση.
Ειδικότερα τα αποθέματα των εξειδικευμένων ανταλλακτικών των μηχανημάτων, που αγοράζονται
κατά το στάδιο της αγοράς του μηχανήματος, θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της αξίας του
μηχανήματος και αποσβένονται μαζί με το μηχάνημα, ενώ οι αντικαταστάσεις των
χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της αγοράς τους. Σε αντίθεση, τα
αναλώσιμα υλικά συντήρησης των μηχανημάτων και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως
περιλαμβάνονται στα αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσης τους.
3.7

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και
των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση
να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς
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αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων µε το πραγματικό επιτόκιο. Το
ποσό της ζημιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως, στο κονδύλι της
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων «Έξοδα Διάθεσης». Κάθε διαγραφή υπολοίπων επισφαλών
απαιτήσεων χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Για διαγραφή
υπολοίπων επισφαλών απαιτήσεων τα οποία υπερβαίνουν την σχηματισμένη πρόβλεψη,
επιβαρύνονται απευθείας τα αποτελέσματα χρήσεως. Σε περίπτωση είσπραξης διεγραμμένης
επισφαλούς απαίτησης, το ποσό θα καταχωρηθεί ως έσοδο στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την
οποία εισπράχθηκε.
3.8

Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις,
που είναι πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των
διαθεσίμων του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης
ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων.
3.9

Μετοχικό Κεφάλαιο

Δαπάνες που καταβάλλονται σε τρίτους και σχετίζονται άμεσα με την έκδοση νέων μετοχών
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μειωμένα κατά τον αναλογούντα φόρο, ως μείωση του
αποθεματικού υπέρ το άρτιο.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών
δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων.
3.10

Δάνεια

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στην εύλογη αξία, πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων.
Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την
μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των
εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη
διάρκεια της περιόδου των δανείων.
3.11

Φόρος εισοδήματος

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των
οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο
τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών του Ομίλου και της
Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και
υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (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.
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Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα
κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες
χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί
από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή
ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.
3.12

Μερίσματα

Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισης τους από τη γενική
συνέλευση των μετόχων.
3.13

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτή, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 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.
3.14

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.
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3.15

Επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει εύλογη
διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους
προβλεπόμενους όρους. Οι επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να
αντιστοιχίσουν τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν. Οι επιχορηγήσεις
σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων) συμπεριλαμβάνονται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και αναγνωρίζονται ως έσοδο και
μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του
επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.
3.16

Χρηματοοικονομικά εργαλεία

Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και
οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των
εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με
την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. Επιπρόσθετα, η διοίκηση πιστεύει ότι τα
επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα
επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της
αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί
χρηματοοικονομικά παράγωγα.
3.17

Αναγνώριση εσόδων
3.17.1 Πωλήσεις αγαθών

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί
κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται
στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες
υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται.
3.17.2 Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του
αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια
έσοδα θα είναι πληρωτέα στον Όμιλο.
3.17.3 Έσοδα από μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής
τους.
3.18

Έξοδα
3.18.1 Λειτουργικές μισθώσεις

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
3.18.2 Κόστος χρηματοδότησης
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων
δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
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3.19

Κέρδη ανά μετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το μέσο
σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης
περιόδου, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο ως ίδιες
μετοχές.
3.20

Μισθώσεις

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος ή η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από
μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του
χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές
μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.
3.21

Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου

«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική
δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους
επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με
βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός
τομέας).
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς Ύδρευσης – Αποχέτευσης, στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αφενός αλλά
και τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου στο κοινωνικό σύνολο, χάριν της υγιεινής και ενός καθαρού περιβάλλοντος.
3.22

Συμψηφισμοί

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
εμφανίζεται στον Ισολογισμό, όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν και η
πρόθεση να πληρωθούν συμψηφιστικά.
3.23

Στρογγυλοποιήσεις

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ.
Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις
στρογγυλοποιήσεις.
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4.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο
κίνδυνος τιμών και ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Ομίλου
έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί
στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται κατά βάση
από την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων περιλαμβάνει την αναγνώριση, υπολογισμό και
αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες του
Ομίλου.
Α. Κίνδυνος της Αγοράς
(i) 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 αποχέτευσης. 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, την 30/6/2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την διατήρηση των
ίδιων τιμών που αφορούν το οικιακό τιμολόγιο για ένα ακόμη τετράμηνο, δηλαδή μέχρι την 31
Αυγούστου 2010 του τρέχοντος έτους και από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, την εφαρμογή
της ΚΥΑ 11741/2006 (ΦΕΚ.202 τεύχος Β΄16-2-2007), με τις τιμές που ισχύουν για το 2010.
Επίσης ο Όμιλος επηρεάζεται από την μεταβολή του κόστους μισθοδοσίας όπως και από τις μεταβολές
στο κόστος συντήρησης και επισκευών του δικτύου. Η Διοίκηση 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 Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί κατά
περίπτωση τη διάρκεια και το είδος των προθεσμιακών καταθέσεων.
Β. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Επιπλέον έχει μεγάλο
αριθμό πελατών και ως εκ τούτου η ευρεία διασπορά της πελατειακής του βάσης συντελεί στην ύπαρξη
χαμηλού πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς
την χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών, το μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων
πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός
πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη
επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε
στοιχείου του ενεργητικού.

37

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

Γ. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών
διαθεσίμων.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2010 για τον Όμιλο
αναλύεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2010

Δανεισμός Δημοσίου
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις

Όμιλος
Εντός 1 1 έως 5 από 5
έτους
έτη
έτη
Σύνολο
621
619
1,240
12,133 12,133
24,534
24,534
9,284
9,284
34,438

Σύνολο

619

12,133

47,190

Εταιρεία
Εντός 1 1 έως 5 από 5
έτους
έτη
έτη
Σύνολο
621
619
1,240
12,133 12,133
24,380
24,380
9,269
9,269
34,271

619

12,133

47,023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2009

Δανεισμός Δημοσίου
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις

Σύνολο

Όμιλος
Πάνω
Εντός 1 1 έως 5 από 5
έτους
έτη
έτη
Σύνολο
690
1,240
1,930
11,551 11,551
21,230
21,230
7,433
7,433
29,353

1,240

11,551

42,144

Εταιρεία
Πάνω
Εντός 1 1 έως 5 από 5
έτους
έτη
έτη
Σύνολο
690
1,240
1,930
11,551 11,551
21,137
21,137
7,405
7,405
29,232

1,240

11,551

42,023

Δ. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός του Ομίλου όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς
δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους
καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.
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:

Συνολικός Δανεισμός
Μείον: Χρηματικά Διαθέσιμα
Καθαρό Χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο κεφαλαίου
Συντελεστής Μόχλευσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31 Δεκ. 2010
31 Δεκ. 2009
1,240
1,930
(14,364)
(13,123)
108,196
95,073
-13.80%

(15,166)
(13,236)
100,622
87,386
-15.15%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 Δεκ. 2010
31 Δεκ. 2009
1,240
1,929
(14,134)
(12,894)
108,153
95,259
-13.54%

(14,943)
(13,013)
100,550
87,536
-14.87%

38

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

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.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα του
Ισολογισμού με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και
υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό
αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά μελλοντικά
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι εκτιμήσεις και οι
κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις
προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Οι βασικές
εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα
μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά τους επόμενους δώδεκα
μήνες έχουν ως ακολούθως:
5.1

Επισφαλείς απαιτήσεις

Ο Όμιλος και η Εταιρεία απομειώνουν την αξία των εμπορικών απαιτήσεών τους όταν υπάρχουν
δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή
κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση
με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, τα οποία
προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων
που διαχειρίζεται.
5.2

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα 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.
5.3

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους

Η υποχρέωση παροχών στους εργαζομένους προσδιορίζεται βάσει μελέτης ανεξάρτητων
αναλογιστών. Η τελική υποχρέωση μπορεί να διαφέρει από αυτή του αναλογιστικού υπολογισμού
λόγω διαφορετικών πραγματικών στοιχείων, που σχετίζονται με το προεξοφλητικό επιτόκιο, τον
πληθωρισμό, τις μισθολογικές αυξήσεις, δημογραφικά και άλλα στοιχεία.
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5.4

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων

Ο Όμιλος υπολογίζει αποσβέσεις επί των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων της βάσει
εκτιμήσεων της ωφέλιμης ζωής αυτών. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των
ακινητοποιήσεων αυτών επανεξετάζονται και προσδιορίζονται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης
ισολογισμού, εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο.

6.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Η διοίκηση του Ομίλου αξιολογώντας την δραστηριότητα του έχει χαρακτηρίσει ως τομείς
δραστηριότητας την Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης και την Παροχή Υπηρεσιών Αποχέτευσης. Η
ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας έχει ως κάτωθι:
6.1

Ανάλυση ανά Επιχειρηματικό Τομέα (πρωτεύων τύπος πληροφόρησης)
6.1.1 Κατανομή κατάστασης αποτελεσμάτων ανά επιχειρηματικό τομέα
Δεδομένα ομίλου για την περίοδο 01.01 - 31.12.2010
Παροχή Υπηρεσιών
Ύδρευσης

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Παροχή Υπηρεσιών
Αποχέτευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

47.981

23.201

71.182

(28.687)
19.294

(16.191)
7.011

(44.878)
26.304

13.085

5.928

19.013

1.301
14.386
14.386

564
6.492
6.492

1.865
20.878
20.878

(5.840)
8.546

(2.635)
3.856

(8.475)
12.402

18.009

6.821

24.830

Δεδομένα ομίλου για την περίοδο 01.01 - 31.12.2009
Παροχή Υπηρεσιών
Ύδρευσης

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Παροχή Υπηρεσιών
Αποχέτευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

52.478

24.898

77.376

(30.437)
22.041

(16.617)
8.281

(47.054)
30.322

12.947

7.614

20.561

1.150
14.097
14.097

381
7.995
7.994

1.533
22.093
22.093

(4.915)
9.182

(2.787)
5.207

(7.703)
14.390

18.163

7.920

26.083
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6.1.2 Κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά επιχειρηματικό τομέα.

Δεδομένα ομίλου για 31.12.2010
Δεδομένα ομίλου
Πάγιο ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων
Υποχρεώσεις
Δάνεια
Μη Κατανεμημέμα Στοιχεία Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων

Προσθήκες Ενσώματων και Ασώματων Ακινητοποίήσεων

Παροχή Υπηρεσιών
Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών
Αποχέτευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

52.787
39.514
92.301
17.870
17.870

38.579
19.107
57.687
4.713
5.252
1.240
11.205

91.367
58.621
17.554
167.542
4.713
23.123
1.240
138.466
167.542

4.616

2.298

6.914

Δεδομένα ομίλου για 31.12.2009
Δεδομένα ομίλου
Πάγιο ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων
Υποχρεώσεις
Δάνεια
Μη Κατανεμημέμα Στοιχεία Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων

Προσθήκες Ενσώματων και Ασώματων Ακινητοποίήσεων

6.2

Παροχή Υπηρεσιών
Ύδρευσης

Παροχή Υπηρεσιών
Αποχέτευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

53.339
34.961
88.300
16.027
16.027

37.269
14.983
52.252
4.747
5.202
1.929
11.878

90.608
49.944
17.398
157.950
4.747
21.230
1.929
130.044
157.950

3.644

4.301

7.945

Ανάλυση ανά Γεωγραφικό Τομέα (δευτερεύων τύπος πληροφόρησης)

Η έδρα του Ομίλου είναι στην Ελλάδα και όλες οι δραστηριότητες διενεργούνται στην Ελλάδα.
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7.

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΓήπεδαΟικόπεδα
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 01.01.2010
Προσθήκες 01.01 - 31.12.2010
Ανακατανομές 01.01 - 31.12.2010
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2010
Σύνολο στις 31.12.2010

Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2010
Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.12.2010
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2010
Σύνολο στις 31.12.2010

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2009
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2010

18,896
18,896

-

18,896
18,896

Μηχανήματα
και
Κτίρια και
μηχανολογικές
κτιριακές
εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη

5,826
5,826

83,529
2,561
5,820
91,909

1,106
1,106

2,357
117
2,474

874
146

802
115

1,020

23,689
5,620
29,308

917

1,300
226
1,525

-

26,665
6,106
32,770

4,952
4,806

59,841
62,601

304
190

1,059
949

5,413
3,813

90,465
91,255

-

5,413
4,220
(5,820)
3,813

Σύνολο

117,128
6,897
124,025

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΓήπεδαΟικόπεδα
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 01.01.2009
Προσθήκες 01.01 - 31.12.2009
Ανακατανομές 01.01 - 31.12.2009
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2009
Σύνολο στις 31.12.2009

Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2009
Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.12.2009
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2009
Σύνολο στις 31.12.2009

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2008
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2009

18,896
18,896

-

18,896
18,896

Μηχανήματα
Κτίρια και
και
κτιριακές
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

5,826
5,826

77,809
486
5,234
83,529

1,106
1,106

2,051
307
2,357

728
146

687
115

972
326

874

17,798
5,890
23,689

802

5,097
4,952

60,011
59,841

419
304

-

-

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη

3,528
7,119
(5,234)
5,413

Σύνολο

109,216
7,912
117,128

1,298

-

20,186
6,476
26,663

1,078
1,059

3,528
5,413

89,030
90,465
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Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓήπεδαΟικόπεδα
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 01.01.2010
Προσθήκες 01.01 - 31.12.2010
Ανακατανομές 01.01 - 31.12.2010
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2010
Σύνολο στις 31.12.2010

Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2010
Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.12.2010
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2010
Σύνολο στις 31.12.2010

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2009
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2010

18,896
18,896

-

18,896
18,896

ΓήπεδαΟικόπεδα
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 01.01.2009
Προσθήκες 01.01 - 31.12.2009
Ανακατανομές 01.01 - 31.12.2009
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2009
Σύνολο στις 31.12.2009

Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2009
Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.12.2009
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2009
Σύνολο στις 31.12.2009

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2008
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2009

18,896
18,896

-

18,896
18,896

Μηχανήματα
και
Κτίρια και
μηχανολογικές
κτιριακές
εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη

5,826
5,826

83,529
2,561
5,820
91,909

1,106
1,106

2,355
117
2,472

874
146

802
115

1,020

23,689
5,620
29,308

917

1,297
226
1,523

-

26,662
6,106
0
32,768

4,952
4,806

59,841
62,601

304
190

1,058
949

5,413
3,813

90,463
91,255

Κτίρια και
κτιριακές

Μηχανήματα
και

-

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός

5,826
5,826

77,809
486
5,234
83,529

1,106
1,106

2,049
307
2,355

728
146

687
115

972
325

874

17,798
5,890
23,689

802

5,097
4,952

60,011
59,841

419
304

-

-

5,413
4,220
(5,820)
3,813

Σύνολο

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη

3,528
7,119
(5,234)
5,413

117,125
6,897
124,022

Σύνολο

109,213
7,912
117,125

1,297

-

20,186
6,476
0
26,662

1,076
1,058

3,528
5,413

89,027
90,463

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα
βάρη.
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8.

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Λογισμικά
Προγράμματα
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 01.01.2010
Προσθήκες 01.01 - 31.12.2010
Ανακατανομές 01.01 - 31.12.2010
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2010
Σύνολο στις 31.12.2010

Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2010
Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.12.2010
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2010
Σύνολο στις 31.12.2010

519
16

-

-

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2008
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2009

9.

Σύνολο
515
16

515
16

-

-

535

535

531

531

374
49

374
49

372
48

372
48

-

-

-

-

423

423

420

420

143
112

143
112

142
111

142
111

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λογισμικά
Προγράμματα

Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2009
Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 31.12.2009
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2009
Σύνολο στις 31.12.2009

Λογισμικά
Προγράμματα

Σύνολο
519
16

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2009
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2010

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 01.01.2009
Προσθήκες 01.01 - 31.12.2009
Ανακατανομές 01.01 - 31.12.2009
Εκποιήσεις 01.01 - 31.12.2009
Σύνολο στις 31.12.2009

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Λογισμικά
Προγράμματα

Σύνολο

482
33

482
33

-

-

Σύνολο

481
33
-

481
33
-

515

515

515

515

329
44

329
44

329
44

329
44

-

-

-

-

372

372

372

372

154
143

154
143

153
142

153
142

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες κινήσεις αυτών για την
χρήση αναλύονται ως εξής:
31/12/2010

Υπόλοιπο 01.01.2010
Πρόβλεψη απομείωσης

60
60

Πώληση θυγατρικής
Υπόλοιπο 31.12.2010

60

Η Εταιρεία έχει καταχωρήσει ως έσοδο κατά την τρέχουσα χρήση το εγκεκριμένο μέρισμα από τη
θυγατρική της ποσού €66. Το μέρισμα δεν έχει εισπραχθεί μέχρι την 31.12.2010.
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10.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
η

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, αντιπροσωπεύουν κυρίως δοσμένες
εγγυήσεις ΔΕΗ, ύψους 366 (2009: €365).

11.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

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

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα-ανταλλακτικά
Απομείωση Αποθεμάτων
Σύνολο μετά την απομείωση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

2.488
(241)
2.247

2.467
(600)
1.867

2.488
(241)
2.247

2.467
(600)
1.867

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου υφίσταται πρόβλεψη απομείωσης ποσού €241.
Επί των αποθεμάτων του Ομίλου δεν υφίστανται ενέχυρα.

12.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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

Εμπορικές απαιτήσεις
Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων
Επισφαλέις - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμόι διαχείρησης προκαταβολών και πιστώσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

45.010
6.123
8.974
189
161
4.287
64.743
(6.122)
58.621

35.576
4.897
8.827
166
142
5.233
54.842
(4.897)
49.944

44.891
88
6.123
8.965
189
161
4.287
64.703
(6.122)
58.581

35.569
28
4.897
8.819
166
142
5.192
54.813
(4.897)
49.916

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους και δεν
απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του
πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό
πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.
Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Χρεώστες διάφοροι» κατά την 31/12/2010
συνολικού ποσού €8.974, αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και λοιπούς παρακρατούμενους
φόρους ποσού €4.674, απαιτήσεις για αμοιβές επίβλεψης έργων από την ΕΥΑΘ Παγίων ποσού
€1.338, απαιτήσεις ειδικών επιχορηγήσεων από παρασχεθείσες υπηρεσίες στο ΥΠΕΧΩΔΕ ποσού
€2.014 και απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες ποσού €948.
Επιπλέον σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» κατά την
31/12/2010 ποσού €4.287, αφορά δεδουλευμένα έσοδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. της χρήσεως 01/01/201031/12/2010 (στην οποία και καταχωρήθηκαν) ύψους €3.331 τα οποία πρόκειται να τιμολογηθούν σε
επόμενη περίοδο, έσοδα επιχορήγησης από Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ποσού €847 και λοιπά έσοδα εισπρακτέα
ποσού €109.
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

Ο λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων κατά την 31/12/2010 περιλαμβάνει
κυρίως απαιτήσεις-λογαριασμούς προς απόδοση των εισπρακτόρων και λοιπών συνεργατών της
Εταιρείας.
Η μεταβολή των επισφαλών απαιτήσεων και της διενεργηθείσας πρόβλεψης αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Άυξηση
Μείωση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

4.897
1.225
6.122

4.920
2.328
(2.350)
4.897

4.897
1.225
6.122

4.920
2.328
(2.350)
4.897

Ο πίνακας Ενηλικίωσης των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2010
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Βραχ.Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
Σύνολο

30.021
30.021

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩ ΤΩΝ 12
ΜΗΝΩΝ

ΕΝΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ

-

14.989
6.122
6.122
14.989

ΑΝΩ ΤΩΝ 12
ΜΗΝΩΝ

ΕΝΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ

29.902
88
29.990

14.989
6.122
6.122
14.989

-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2009
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Βραχ.Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
Σύνολο

29.565
29.565

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩ ΤΩΝ 12
ΜΗΝΩΝ

6.011
4.897
-4.897
6.011

ΕΝΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 12
ΜΗΝΩΝ

29.559
28
29.587

6.011
4.897
-4.897
6.011

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Απαιτήσεις από Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο
Λοιπές μη επισφαλείς απαιτήσεις από ιδιώτες
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

10.518
4.471
14.989

3.810
2.201
6.011

10.518
4.471
14.989

3.810
2.201
6.011

Η μητρική εταιρεία τιμολογεί τους πελάτες – καταναλωτές νερού τρεις φορές το χρόνο. Έκαστη
τιμολόγηση αφορά στην κατανάλωση νερού ενός ημερολογιακού τετραμήνου. Από το έτος 2007 η
διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να χρεώνει με τόκους υπερημερίας τους καταναλωτές εκείνους, οι
οποίοι καθυστερούσαν τουλάχιστον ένα μήνα να εξοφλήσουν το λογαριασμό τους.
Οι εμπορικές απαιτήσεις πελατών του Ομίλου οι οποίες ήταν εισπρακτέες εντός 12 μηνών
ανέρχονταν κατά την 31/12/2010 στο ποσό των €30.021 (2009: €29.565). Οι απαιτήσεις πελατών που
ήταν εισπρακτέες άνω των 12 μηνών κατά την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης ανέρχονταν σε
€21.111 (2009: €10.908) εκ των οποίων: i) απαιτήσεις συνολικού ποσού €6.122 (2009: €4.897) έχουν
χαρακτηρισθεί ως επισφαλείς και ii) απαιτήσεις συνολικού ποσού €14.989 (2009: €6.011) δεν
χαρακτηρίσθηκαν ως επισφαλείς. Οι εισπρακτέες άνω των 12 μηνών μη επισφαλείς απαιτήσεις
περιλαμβάνουν απαιτήσεις από το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο ποσού €10.518 (2009: €3.810)
καθώς επίσης και απαιτήσεις από ιδιώτες ποσού €4.471 (2009: €2.201), τις οποίες η διοίκηση της
Εταιρείας βάσιμα πιστεύει πως θα τις εισπράξει.
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

13.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

Ταμειακά διαθέσιμα
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

338
14.026

781
14.385

337
13.797

781
14.162

Σύνολο

14.364

15.166

14.134

14.943

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και της θυγατρικής της και
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.
Η διαβάθμιση των διαθεσίμων με βάση τους δείκτες πιστοληπτικής αξιολόγησης του οίκου FITCH έχει
ως εξής:
Πιστωτική διαβάθμιση στα ταμειακά διαθέσιμα
(Οίκος Fitch)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31-Δεκ-10
AAA
BBB+
BBB
BBBBB+
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε
τράπεζες που δεν αξιολογούνται από
τον Οίκο Fitch
Σύνολο

14.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31-Δεκ-09

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

128
107
1.106
12.198

3.743
7.654
2.167
-

128
107
1.106
11.968

3.743
7.431
2.167
-

487
14.026

821
14.385

487
13.797

821
14.162

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αριθμός ονομαστικών μετοχών
Ονομαστική αξία ανά μετοχή (σε Ευρώ)
Ονομαστική Αξία
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

36.300.000
1,12
40.656.000

36.300.000
1,12
40.656.000

2.829.985

2.829.985

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2010, οι μέτοχοι με ποσοστό
συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2% ήταν οι εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ
Ελληνικό Δημόσιο
Suez Envi ronnement Compa ny
Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής
μικρότερο του 2,00%

Σύνολο

Αριθμός μετοχών που
κατέχει
26.868.000
1.936.504

Ποσοστό
συμμετοχής κατά
την 31.12.2010
74,02%
5,33%

7.495.496
36.300.000

20,65%
100,00%
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

15.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31-Δεκ-10

Τακτικό Αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων
Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
Λοιπά Αποθεματικά
Υπόλοιπο

31-Δεκ-09

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

6.659

6.036

6.653

6.032

3.329
1
16.584
26.574

3.329
1
16.584
25.950

3.329
1
16.584
26.568

3.329
1
16.584
25.946

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού
αποθεματικού» - με την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετησίων, μετά από φόρους,
κερδών – είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του μετοχικού
κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας μπορεί, όμως,
να συμψηφισθεί με συσσωρευμένες ζημίες.
Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων
εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων.
Το αποθεματικό για ίδιες μετοχές αποτελεί κλασματικά δικαιώματα μετοχών από αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών την 17/1/2003.

16.

ΔΑΝΕΙΑ

Τα δάνεια έχουν χορηγηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για χρηματοδότηση επενδυτικών
προγραμμάτων έως το 1998 (ημερομηνία προγενέστερη της ίδρυσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.). Όλα τα δάνεια
είναι σε ευρώ. Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις για τους δουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των
δανείων του και επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων της εκάστοτε περιόδου. Δεν υπάρχουν
εγγυήσεις και δεσμεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων και των άλλων περιουσιακών
στοιχείων του Ομίλου.

17.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται
και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε
εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε
σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι
πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως
μειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.
Ο αριθμός του απασχολούμενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος μισθοδοσίας
του, έχουν ως ακολούθως:
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01-31/12/2010
01/01-31/12/2009

Έξοδα μισθοδοσίας
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Συνολικό κόστος

Αριθμός εργαζομένων μόνιμης απασχόλησης

14.158
3.122
176

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-31/12/2010
01/01-31/12/2009

17.646
3.814
202

14.158
3.122
176

17.646
3.814
202

45

732

45

732

17.502

22.394

17.502

22.394

327

405

327

405

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

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

3,618
3,618
955
4,573

6,011
6,011
-467
5,544

3,618
3,618
955
4,573

6,011
6,011
-467
5,544

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

136
237
374
(329)
45

150
276
(10)
317
733
733

136
237
374
(329)
45

150
276
(10)
317
733
733

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

5,544
(1,016)
45
4,573

5,476
(664)
732
5,544

5,544
(1,016)
45
4,573

5,476
(664)
732
5,544

4,573

5,544

4,573

5,544

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκου
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο
Αναλογιστική ζημιά / (κέρδος)
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

6,011
136
237
(1,016)
(329)
(1,423)
3,618

5,805
150
276
(664)
317
128
6,011

6,011
136
237
(1,016)
(329)
(1,423)
3,618

5,805
150
276
(664)
317
128
6,011

Αναλογιστικές παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή

5.00%
2.50%
7.86

4.78%
2.50%
5.94

5.00%
2.50%
7.86

4.78%
2.50%
5.94

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς / (κέρδους)
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους
Προσαρμογή
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

18.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Πρόβλεψη ποσού € 2.494 αφορά την κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων που πιθανώς προκύψουν
κατά την δικαστική διευθέτηση επίδικων διαφορών με τρίτα μέρη καθώς και με το προσωπικό του
Ομίλου και της Εταιρείας.
Κατά την κλειόμενη περίοδο ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2004 έως 2008,
και προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους €4.051 οι οποίες καλύπτονταν από τις ήδη
υφιστάμενες προβλέψεις. Για τις χρήσεις 2009 και 2010 οι οποίες παραμένουν ανέλεγκτες, η σχετική
σχηματισμένη πρόβλεψη ανήλθε σε € 375.

Προβλέψεις

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκκρεμείς
δικαστικές
υποθέσεις

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
1 Ιανουάριος 2010
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31 Δεκέμβριος 2010

19.

Σύνολο

2.165

2.350

328

2.076

4.515
2.405

-

(4.051)

(4.051)

2.494

375

2.869

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31-Δεκ-10
31-Δεκ-09
4,747
5,447
303
299

Υπόλοιπα αρχής χρήσης
Είσπραξη νέων επιχορήγήσεων
Απόσβεση επιχορηγήσεων με μεταφορά στα
αποτελέσματα της χρήσης
Υπόλοιπα τέλους περιόδου

20.

Προβλέψεις
φόρων

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ
31-Δεκ-10
31-Δεκ-09
4,747
5,447
303
299

(338)

(998)

(338)

(998)

4,713

4,747

4,713

4,747

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πρόκειται για ληφθείσες εγγυήσεις νέων πελατών υδροληψίας για τοποθέτηση υδρομέτρων και
κατανάλωσης νερού.

21.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους
αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Λοιποί φόροι-Τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Δεδουλευμένα έξοδα
Προκαταβολές πελατών
Μερίσματα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

6.732
2.261
1.411
435
782
24
20
12.868
24.534

6.030
85
1.109
806
2.046
24
11.124
6
21.230

6.721
2.158
1.334
435
70
769
8
20
12.864
24.380

5.947
85
1.074
806
37
2.044
24
11.115
6
21.138
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πιστωτές διάφοροι» κατά την 31/12/2010 ποσού € 12.868 αφορά
υποχρεώσεις προς την εταιρεία ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ A.E. για αγορά νερού και κάλυψη διαφόρων
λειτουργικών αναγκών ποσού € 12.618 και υποχρεώσεις προς λοιπούς πιστωτές ποσού € 250.

Η ληκτότητα των Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται
ως εξής:
31-Δεκ-10

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ
ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Προκαταβολές Πελατών
Μερίσματα Πληρωτέα
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ./κοινοπραξίες
Πιστωτές Διάφοροι
Έσοδα επομένων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Λοιποί φόροι και τέλη
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού
Σύνολο
31-Δεκ-09
Προμηθευτές
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Προκαταβολές Πελατών
Μερίσματα Πληρωτέα
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ./κοινοπραξίες
Έσοδα επομένων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Λοιποί φόροι και τέλη
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού
Σύνολο

22.

12.618
12.618

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ
ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Επιταγές Πληρωτέες

Πιστωτές Διάφοροι

6.732
2.261
435
24
20
250
782
1.411
11.915

6.030
85
806
24
259
2.046
1.109
6
10.365

10.865
10.865

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ
ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

6.721
2.158
435
8
20
70
246
769
1.334
11.762

12.618
12.618

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ
ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

5.947
85
806
24
37
250
2.044
1.073
6
10.272

10.865
10.865

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

Φόρος εισοδήματος
Έκτακτη Εισφορά φόρου

31-Δεκ-10
7.076
2.208
9.284

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31-Δεκ-09
6.088
1.345
7.433

31-Δεκ-10
7.062
2.208
9.269

31-Δεκ-09
6.060
1.345
7.405

Αναφορικά με την έκτακτη εισφορά του Άρθρου 2 Ν.3808/2009 (για τα εισοδήματα της
διαχειριστικής χρήσης 2008) συνολικού ποσού €1.345 την 31/12/2009, η εταιρεία μέχρι την
31/12/2010 είχε εξοφλήσει το σύνολο της υποχρέωσης. Αναφορικά με την έκτακτη εισφορά του
Ν.3845/2010 (για τα εισοδήματα της διαχειριστικής χρήσης 2009) το συνολικό ποσό ανέρχεται σε
€2.208.
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

23.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τα έξοδα ανά κατηγορία αναλύονται ως ακολούθως για τη χρήση 2010 για τον Όμιλο και για την
Εταιρεία

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Για την περίοδο που έληξε την 31.12.2010

Κόστος
Παραγωγής

Έξοδα διάθεσης &
διανομής

Έξοδα διοικητικής Έξοδα ερευνών
λειτουργίας
& ανάπτυξης

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων

1.528
(579)
13.316
2.226
10.823
297
10.251
47
387
1.093
5.489
-

1.384
22
12
43
56
125
58
31
126
1.225

2.622
950
47
287
109
223
149
553
309
-

Σύνολο

44.878

3.081

5.249

Κόστος Αναλωθέντων
Ιδιοπαραγωγή
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ενοίκια
Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων
Λοιπές Παροχές Τρίτων
Έξοδα από Φόρους και Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων παγίων

179
78
6
47
231
541

Σύνολο

1.528
(579)
17.502
3.275
10.882
627
10.421
395
640
1.677
6.155
1.225
53.749

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για την περίοδο που έληξε την 31.12.2010

Κόστος
Παραγωγής

Έξοδα διάθεσης &
διανομής

Έξοδα διοικητικής Έξοδα ερευνών
λειτουργίας
& ανάπτυξης

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων

1.528
(579)
13.316
1.602
10.823
297
10.251
47
387
1.081
5.489
-

1.384
813
12
43
56
125
58
30
126
1.225

2.622
816
47
287
109
223
149
547
308
-

Σύνολο

44.242

3.872

5.108

Κόστος Αναλωθέντων
Ιδιοπαραγωγή
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ενοίκια
Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων
Λοιπές Παροχές Τρίτων
Έξοδα από Φόρους και Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων παγίων

179
78
6
47
231
541

Σύνολο

1.528
(579)
17.502
3.309
10.882
627
10.421
395
640
1.658
6.154
1.225
53.762
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31
Δεκεμβρίου
2010

Τα έξοδα ανά κατηγορία αναλύονται ως ακολούθως για τη χρήση 2009 για τον Όμιλο και για την
Εταιρεία
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Για την περίοδο που έληξε την 31.12.2009

Κόστος
Παραγωγής

Έξοδα διάθεσης &
διανομής

Έξοδα διοικητικής Έξοδα ερευνών
λειτουργίας
& ανάπτυξης

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων

1.899
(607)
16.043
2.184
10.153
325
10.012
65
332
1.187
5.462
-

2.748
235
9
47
40
130
55
23
169
2.291

3.387
1.507
36
316
74
218
135
925
890
-

Σύνολο

47.054

5.745

7.489

Κόστος Αναλωθέντων
Ιδιοπαραγωγή
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ενοίκια
Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων
Λοιπές Παροχές Τρίτων
Έξοδα από Φόρους και Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων παγίων

216
58
1
39
314

Σύνολο

1.899
(607)
22.394
3.984
10.198
688
10.127
413
561
2.135
6.521
2.291
60.602

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για το έτος που έληξε την 31.12.2009

Κόστος
Παραγωγής

Έξοδα διάθεσης &
διανομής

Έξοδα διοικητικής Έξοδα ερευνών
λειτουργίας
& ανάπτυξης

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων

1.899
(607)
16.042
1.749
10.153
325
10.012
50
332
1.180
5.461
-

2.748
784
9
47
40
130
55
23
169
2.291

3.387
1.342
36
316
74
218
135
890
890
-

Σύνολο

46.596

6.294

7.287

Κόστος Αναλωθέντων
Ιδιοπαραγωγή
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ενοίκια
Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων
Λοιπές Παροχές Τρίτων
Έξοδα από Φόρους και Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων παγίων

216
58
1
39
314

Σύνολο

1.899
(607)
22.393
3.933
10.198
688
10.127
398
561
2.093
6.520
2.291
60.491
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24.

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης καθώς και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/21/2010
31/12/2009
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Έσοδα από επιδοτήσεις
Αποζημιώσεις διαχείρισης & συντήρησης
δικτύου ομβρίων υδάτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Ενοίκια
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αποζημιώσεις Τρίτων από ζημιές στο
Δίκτυο Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Αποζημιώσεις δικαστικών αποφάσεων
Λοιπά έξοδα, προβλέψεις και ζημίες
Σύνολο λοιπών λειτουργικών εξόδων

25.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/21/2010
31/12/2009

277

185

277

185

1,920
598
48
338
225
0
3,406

1,654
481
86
998
1,343

1,920
598
4
338
223
0
3,360

1,654
369
4
998
1,343

139
263
1,424
0
1,826

23
289
650

139
263
1,421
0
1,823

23
289
648

4,748

962

4,553

960

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2010
31/12/2009

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών
υποχρεώσεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/12/2010
31/12/2009

53
13

100
12

53
13

100
12

65
0
1,930
0

112

65
0
1,929
0

112

1,645

1,643

1,930
0

1,645

1,929
0

1,643

1,865

1,533

1,864

1,531

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του Ομίλου «Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα»
κατά την 31/12/2010 ποσού €1.930 περιλαμβάνει τόκους υπερημερίας λογαριασμών πελατών ύψους
€1.599 και λοιπούς τόκους ύψους €329 οι οποίοι αφορούν κυρίως τόκους καταθέσεων. Η πολιτική
χρέωσης των τόκων υπερημερίας των λογαριασμών πελατών, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας
εφαρμόσθηκε από τις 16/05/2007.
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για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31
Δεκεμβρίου
2010

26.

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2010
31/12/2009
Φόρος Εισοδήματος περιόδου
Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε
προηγούμενες χρήσης
Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας
Εκτακτη εισφορά
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/12/2010
31/12/2009

5,065

5,856

5,046

5,834

1,701
81
2,208
375
(955)
8,475

-

1,701
81
2,208
375
(955)
8,456

-

1,345
250
253
7,704

1,345
250
253
7,682

Το ποσό του φόρου στην γραμμή "Φόρος εισοδήματος" της κατάστασης συνολικού εισοδήματος,
διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον ισχύοντα συντελεστή
φόρου, επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2010
31/12/2009
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό
συντελεστή της Εταιρείας (2010: 24%, 2009:
25%)
Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία
εισοδήματος
Πρόβλεψη φόρου ανέλγκτων χρήσεων
Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας
Εκτακτη εισφορά φόρου εισοδήματος
Έσοδα μη φορολογούμενα
Επίδραση αλλαγής φορολογικών
συντελεστών
Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε
προηγούμενες χρήσης
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών
Εσόδων

20.878

22.093

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/12/2010
31/12/2009
20.887

22.012

5.011

5.523

5.013

5.503

636
375
81
2.208
(1.714)

586
250

631
375
81
2.208
(1.730)

584
250

1.345
-

1.345

177

-

177

-

1.701
0,00

-

1.701
0

-

8.475

7.704

8.456

7.682
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Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για σκοπούς
προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης
ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax
liabilities). Η αναγνωρισθείσα από τον Όμιλο και την Εταιρεία ετεροχρονισμένη φορολογική
υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31-Δεκ-10
1,493
(916)
577

31-Δεκ-09

(378)
955
577

(125)
(253)
(378)

1-Ιαν-10
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων
στοιχείων
Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31-Δεκ-10
1,493
(916)

(378)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31-Δεκ-10
Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο τέλους

31-Δεκ-09
3,287
(3,665)

31-Δεκ-09
3,287
(3,665)

577

(378)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

(378)
955
577

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Πιστώσεις
(Χρεώσεις)
Αποτελεσμάτω

(125)
(253)
(378)

31-Δεκ-10

(2,180)
(91)
(2,271)

1,085
270
1,355

(1,095)
179
(916)

125
1,147
144

(64)
(168)
(86)

60
979
58

477
1,893

(81)
(400)

396
1,493

(378)

955

577

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
και προσαρμογή αποσβέσεων άϋλων παγίων
στοιχείων
Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών
Προσαρμογή αποτίμησης αποθεμάτων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Εμφάνιση στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

(378)
(378)

577
577
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πιστώσεις
(Χρεώσεις)
Αποτελεσμάτω

1-Ιαν-10
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων
στοιχείων
Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων

31-Δεκ-10

(2,180)
(91)
(2,271)

1,085
270
1,355

(1,095)
179
(916)

125
1,147
144

(64)
(168)
(86)

60
979
58

477
1,893

(81)
(400)

396
1,493

(378)

955

577

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
και προσαρμογή αποσβέσεων άϋλων παγίων
στοιχείων
Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών
Προσαρμογή αποτίμησης αποθεμάτων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Εμφάνιση στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

27.

(378)
(378)

577
577

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2010
31/12/2009
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους
της Εταιρίας

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών
Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε €)

28.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/12/2010
31/12/2009

12,402

14,390

12,431

14,331

36,300,000

36,300,000

36,300,000

36,300,000

36,300,000

36,300,000

36,312,431

36,300,000

0.3417

0.3964

0.3423

0.3948

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά
Στελέχη της καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν 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
περίοδο 1/1/2010-31/12/2010 και την 31η Δεκεμβρίου 2010 αντίστοιχα, αναλύονται στους
παρακάτω πίνακες:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0131/12/2010
31/12/2009
-

Έσοδα
Έξοδα
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών διοίκησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/12/2010
31/12/2009
4
66

-

-

791

550

823

937

811

807

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31-Δεκ-10

31-Δεκ-09

Απαιτήσεις

-

-

88

28

Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και
μέλη διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και
μέλη διοίκησης

-

-

70

37

13

9

13

9

9

25

6

16

Τα έξοδα της εταιρείας ποσού €791 αφορούν υπηρεσίες λήψης ενδείξεως μετρητών και διανομής
αποδείξεων που παρέχει η θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». Τα έσοδα της Εταιρείας
ποσού €66 αφορά το μέρισμα που ενέκρινε η θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.». Η
απαίτηση της Εταιρείας ποσού €88 αφορά κυρίως απαίτηση έναντι του εγκεκριμένου μερίσματος. Η
υποχρέωση της Εταιρείας ποσού €70 αφορά υπηρεσίες ενδείξεων μετρητών και διανομής
αποδείξεων προς τη θυγατρική Εταιρεία «ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.».

29.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

29.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Κατά την 31/12/2010 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές διεκδικήσεις
κατά του Ομίλου συνολικού ποσού € 2.494. Για τις υποθέσεις αυτές έχει σχηματισθεί ισόποση
πρόβλεψη η οποία περιλαμβάνεται στο λογαριασμό των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
«Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα» (βλέπε σημ.18).
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.
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29.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Ο Όμιλος κατά την 31/12/2010 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 € 627 (31/12/2009: 549).
Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων λειτουργικής μίσθωσης βάσει μη ακυρώσιμης
σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης για τον όμιλο και για την εταιρεία έχουν ως ακολούθως:
31/12/2010

31/12/2009

0-1 ΕΤΗ

361

395

1-5 ΕΤΗ

443

816

-

-

804

1,210

Πάνω από 5 Έτη

29.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ό Όμιλος κατά την 31/12/2010 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων
έργων συνολικού ποσού €305 (31/12/2009: €356)
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010. Για το ενδεχόμενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους €375.
Η θυγατρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση του 2010. Δεν αναμένεται να
επιβληθούν επιπρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις και επομένως δεν έχει σχηματιστεί σχετική
πρόβλεψη.

30.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 327
άτομα, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου ήταν 405 άτομα.

31.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010 – 31/12/2010

Η νέα διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου για ακόμα
καλύτερη ποιότητα νερού, καθώς και την αναβάθμιση των μεθόδων επεξεργασίας λυμάτων. Με
σεβασμό στο περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους, έχει θέσει ως στόχο την Προστασία του
Θερμαϊκού κόλπου.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και δρομολογούνται τα ακόλουθα :
•
Η αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων σε συνεργασία με την Ε.Τ.Β.Α ως
φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου.
•
Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ώστε να έχουμε
ακριβή εικόνα σε ότι αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων.
•

Η σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού είτε λόγου φθοράς από κακή χρήση είτε λόγω
παλαιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβέστερη καταγραφή της κατανάλωσης νερού.

Στην ίδια κατεύθυνση και στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ενέκρινε δύο έργα αναβάθμισης των δικτύων και των έργων υποδομής
προϋπολογισμού € 59 χιλ.
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Το πρώτο, ύψους € 36,2 χιλ., αφορά την κατασκευή του 2ου κλάδου του κεντρικού αποχετευτικού
αγωγού της Πόλης και το δεύτερο, ύψους € 22,8 χιλ., αφορά την επέκταση της εγκατάστασης και
επεξεργασίας του νερού της Θεσσαλονίκης.
Τέλος, με στόχο την διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σχεδιάζεται η αξιοποίηση του
δικτύου αποχέτευσης, με την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, για την παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών.

32.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οι συνολικές αμοιβές που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος 2010 το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο,
αναλύονται ως εξής:
Αμοιβές για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

33.

€74,448

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
η

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2010 γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να
επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή, ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές
καταστάσεις.

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2011

Κωνσταντίνος Καμάκας

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Παπαδάκης

Μαρία Σαμαρά

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθύντρια Οικονομικών
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/2005
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της χρήσης 1/1/2010-31/12/2010, 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).

23/12/2010 Τροποποίηση χρονοδιαγράµµατος αντληθέντων κεφαλαίων.
08/12/2010 Ανακοίνωση περί διαφορών στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 30.09.2010.
29/11/2010 Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Αποτελεσµάτων 9µήνου 2010
02/09/2010 ∆ελτίο Τύπου - Σχολιασµός Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 6µηνου 2010
30/08/2010 ∆ηµοσίευση Αποτελεσµάτων Εξαµήνου 2010
30/06/2010 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος.
30/06/2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
08/06/2010 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης.
04/06/2010 Ετήσια Παρουσίαση Οικονοµικών Αναλυτών.
02/06/2010 Έκτακτη εισφορά του άρθρου του Ν.3845/2010
01/06/2010 Ετήσια ενηµέρωση οικονοµικών αναλυτών
01/06/2010 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / λογιστικών καταστάσεων.
27/05/2010 Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Αποτελεσµάτων Α' Τριµήνου 2010
27/04/2010 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών
30/03/2010 Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2010
30/03/2010 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών
29/03/2010 Ανακοίνωση & δηµοσίευση ετησίων αποτελεσµάτων 2009.
05/03/2010 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών
15/01/2010 Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί δηµοσιευµάτων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου
Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr)
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