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Κτίρια - Γήπεδα 2.348 2.348 4.696 2.348 2.348 4.696 0 2.348 2.348 4.696 127 2.284 2.285 4.569 335 465 3.769

Μεταφορικά µέσα 440 294 734 440 294 734 734

Γενικό Σύνολο 2.788 2.642 5.430 2.788 2.642 5.430 734 2.348 2.348 4.696 127 2.284 2.285 4.569 335 465 3.769
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Α.∆.Τ. Χ 220518

Πρόγραµµα σύµφωνα µε 
την  από 29.12.2006  

απόφαση της Έκτακτης Γ.  
Συνέλευσης 
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Έκθεση Ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών επί της Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»

            Α.Μ. ΣΟΕΛ 12861                                                                                                             Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ                                                                 ΒΡΑΣΙ∆ΑΣ Π. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ

ΟΙ  ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Θεσσαλονίκη 

Γνωστοποιείται ότι, σύµφωνα µε την από 2.8.2001 απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών AE, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών 
που έγινε µε βάση την από 27.7.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ και την υπ'αριθ. 1/223/7.8.2001 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού  Ευρώ 5.430.623,54  (Ευρώ 5.910.000 µείον έξοδα  479.376,46 Ευρώ). Η περίοδος 
άσκησης του δικαιώµατος εγγραφής ήταν από 24.8.2001 έως 29.8.2001. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 1.500.000  νέες ονοµαστικές µετοχές οι οποίες εισήχθησαν πρός 
διαπραγµάτευση στις 21.9.2001. Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το ∆.Σ της εταιρείας έγινε στις 13.9.2001. Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση µε τα 
αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, µετά την µεταβολή που έγινε µε τις από 30.12.2002,  30.06.2005 και 29.12.2006 αποφάσεις  Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 
εταιρείας,  διατέθηκαν µέχρι 31-12-2008, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί και που συντάχθηκε βάσει της 33 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών (Συνεδρίαση της 24-11-2005).

Σηµειώσεις:   Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό ύψους €  3.769, κατά την 31.12.2008 είναι τοποθετηµένο σε βραχυπρόθεσµες καταθέσεις και στον Ισολογισµό περιλαµβάνεται 
στο κονδύλι "Ταµιακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα". Σύµφωνα δε µε την 907/29-12-2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των αντληθέντων κεφαλαίων κατασκευής κτιρίου στα έτη 2009-2010. Η εν λόγω απόφαση τελεί υπό την τελική έγκριση της επόµενης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων

Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), διενεργήσαµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο 
πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την 
Έκθεση ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, που διενεργήθηκε την 13-09-2001. 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την σύνταξη της προαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών 
Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να 
εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας. 
∆ιαδικασίες: 
1. Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», µε τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά την χρονική περίοδο που αυτά 
αναφέρονται. 

2. Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρία για το 
σκοπό αυτό, καθώς και µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας συµπεριλαµβανοµένου και αυτών που αναφέρονται στην 
τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.  

Ευρήµατα: 
1. Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στην χρονική στιγµή που αυτά αναφέρονται. 
2. Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τις σχετικές 
αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας συµπεριλαµβανοµένου και αυτών που αναφέρονται στην τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος 
διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.  

 
Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών 
Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε 
εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας και άλλα θέµατα, πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο. 
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό 
πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί 
για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για 
την περίοδο που έληξε την 31/12/2008 για τις οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου, µε ηµεροµηνία  26  Μαρτίου 2009. 


