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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
30 Ιουνίου
2019

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε.» την 26 Σεπτεμβρίου 2019 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.eyath.gr/. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα
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 συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες
συμπτύξεις κονδυλίων.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 5 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.
2.
3.

Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νάρκισος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος,
Νίκος Κλείτου, Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόμου 3556/2007 δηλώνουμε και βεβαιώνουμε
ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:
(α) οι συνημμένες εξαμηνιαίες, εταιρικές και ενοποιημένες, συνοπτικές καταστάσεις
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., για την περίοδο 01/01/2019 – 30/06/2019, οι
οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, και
(β) η συνημμένη εξαμηνιαία 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, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Οι βεβαιούντες

Άγις Παπαδόπουλος

Νάρκισος Γεωργιάδης

Νίκος Κλείτου

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Μέλος του Δ.Σ.
Πρόεδρος Επιτροπής
Ελέγχου

Α.Δ.Τ. ΑΝ 201633

Α.Δ.Τ. ΑΝ 199359

Α.Δ.Τ. ΑΜ 674658
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του Ν.3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 – 30 Ιουνίου 2019)

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
σας υποβάλλουμε την παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική
περίοδο (1/1/2019-30/6/2019).
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
περιόδου, 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 περιόδου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 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 «εταιρεία» ή «ΕΥΑΘ Α.Ε.») που
ιδρύθηκε το 1998 (νόμος υπ΄αριθμ. 2651/3-11-1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 248/3-11-1998) και προήλθε από τη
συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΥΘ Α.E.) 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. (ποσοστό συμμετοχής
100%) που έχει σκοπό την παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης,
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.
Είναι εισηγμένη στο ΧΡΗΜΑΤΙΣTHΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ και διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920,
“περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως αυτός ισχύει από το Ν. 4548/2018, συμπληρωματικά από τις
διατάξεις του Ν. 2937/2001 Κεφ. Β’ (ΦΕΚ 169/Τ.Α.), καθώς και από τον Ν. 3016/2002 όπως αυτός
τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του Ν.3091/2002. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε σε ενενήντα
εννέα (99) έτη από την 3η Νοεμβρίου 1998, δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2097. Το Αρχικό Καταστατικό
της εγκρίθηκε με την Αρ.ΕΓΑ/606/26-7-2001 (ΦΕΚ 989/30-7-2001) απόφαση και είναι εγγεγραμμένη
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 41913/06/B/98/32 και στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 58240404000. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ιδιόκτητο κτίριο της οδού
Εγνατίας 127 στην Θεσσαλονίκη.
Η ΕΥΑΘ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην
Ελλάδα. Παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης μέσω ενός δικτύου διανομής νερού 2.700 χλμ στην περιοχή
δραστηριότητάς της (το Ευρύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τη Βιομηχανική
Περιοχή) και υπηρεσίες Αποχέτευσης μέσω ενός δικτύου αποχέτευσης 1.750 χλμ στην περιοχή
δραστηριότητάς της (από τον ποταμό Αξιό, τον Δήμο Δέλτα και Χαλκηδόνας τα υψώματα του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης μέχρι τον Δήμο Θερμαϊκού στις Τουριστικές Περιοχές). Η
Εταιρεία εξυπηρετεί πάνω από ένα 1.000.000 κατοίκους (510.000 συνδέσεις ύδρευσης περίπου και
77000 συνδέσεις αποχέτευσης). Η ΕΥΑΘ, παράλληλα, συμβάλει στην αντιπλημμυρική προστασία της
πόλης της Θεσσαλονίκης παρά το γεγονός ότι αρμόδιοι για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση των
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2019

έργων αποχέτευσης ομβρίων και των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εν γένει, όπως επίσης και
για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής, είναι το Ελληνικό Δημόσιο, η Περιφέρεια και οι ΟΤΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία αφορούν τον Όμιλο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου προήλθε από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και
ανήλθε στο ποσό των €35.622 χιλ. έναντι € 39.396 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο
σημειώνοντας μείωση κατά € 3.774 χιλ. ή 9,58%. Η διακύμανση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως
στους παρακάτω παράγοντες:






Στην εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής (από 01/05/2019), η οποία ακολουθεί τη
λογική της μείωσης της τιμής του νερού στις χαμηλές κλίμακες κατανάλωσης (ο μεγαλύτερος
όγκος καταναλωτών) και της αύξησης στις υψηλές για την αποφυγή της κατασπατάλησης του
φυσικού πόρου.
Από το Μάρτιο του 2018 και για 4 μήνες περίπου υπήρξε μία δυσχέρεια στις καταμετρήσεις
των υδρομέτρων, γεγονός που οδήγησε σε έκδοση λογαριασμών βάσει ιστορικότητας
στοιχείων για την ίδια περίοδο. Η ανωτέρω αλλαγή στη μεθοδολογία οδήγησε σε μία
αυξημένη τιμολόγηση στο Α΄εξάμηνο του 2018 έναντι του Β’ εξαμήνου. Στο τέλος της χρήσης
2018 οι τιμολογήσεις ομαλοποιήθηκαν και το έσοδο της χρήσης 2018 έχει αναγνωριστεί στο
σύνολό του.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει στο ενεργητικό της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ένα ποσό
από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης βάσει αυτών, προτού ο
πελάτης πληρώσει ή/και προτού καταστεί απαιτητή η πληρωμή, όπως για παράδειγμα στην
περίπτωση που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται/παρέχονται στον πελάτη πριν από
την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου. Ο Όμιλος προχώρησε σε επαναξιολόγηση του ανωτέρω
στοιχείου του ενεργητικού για την εξάμηνη περίοδο και κατέληξε στο ποσό το οποίο αναμένει
να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που μεταβίβασε σε πελάτες
του μέχρι το τέλος της εξάμηνης περιόδου.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 20.928 χιλ. έναντι € 20.567 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο
του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά € 362 χιλ. ή 1,76%. Συνεπώς το Μικτό Κέρδος την κλειόμενη
περίοδο ανήλθε σε € 14.693 χιλ. έναντι των €18.829 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου,
σημειώνοντας μείωση κατά € 4.136 χιλ. ή 21,96%. Η αύξηση του κόστους πωληθέντων προκύπτει
εξαιτίας των αυξημένων τιμολογήσεων από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο),
κυρίως στο δίκτυο ύδρευσης , στα αντλιοστάσια και στον βιολογικό σταθμό.
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 506 χιλ. έναντι € 1.250 χιλ., μειωμένα κατά € 744 χιλ. ή
59,54% εξαιτίας κυρίως από μείωση στην αναστροφή προβλέψεων επίδικων υποθέσεων οι οποίες
διευθετήθηκαν κατά την κλειόμενη περίοδο.
Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 331 χιλ. ή 6,25% εξαιτίας κατά κύριο λόγο της
πρόβλεψης επισφάλειας που διενεργήθηκε βάσει όσων επιτάσσει το ΔΠΧΑ 9 και η οποία ήταν
αυξημένη κατά € 319 χιλ. σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο 2018.
Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 205 χιλ. έναντι € 638 χιλ. το συγκριτικό εξάμηνο του 2018
σημειώνοντας μείωση 67,8% εξαιτίας μειωμένων καταβληθέντων αποζημιώσεων σε τρίτους.
Εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων, τα προ Φόρων Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των € 10.036
χιλ. έναντι των € 14.989 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση € 4.953 χιλ. ή
33,05% περίπου. Τέλος, τα μετά Φόρων Κέρδη την 30/06/2019 διαμορφώθηκαν σε € 6.622 χιλ. από €
10.829 χιλ., σημειώνοντας μείωση κατά € 4.207 χιλ. ή 38,85%.
Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν κατά
την τρέχουσα χρήση, σε € 12.634 έναντι € 17.206 χιλ. σημειώνοντας μείωση κατά € 4.572 ή 26,57%.

6

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανήλθαν κατά την 30/06/2019 σε € 82.719
χιλ. έναντι € 71.634 χιλ. την 31/12/2018 σημειώνοντας αύξηση κατά € 11.085 χιλ. ή 15,47%.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)
Ο Όμιλος στην Έκθεση Διαχείρισης και στις γνωστοποιήσεις του προς το επενδυτικό κοινό χρησιμοποιεί
Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας (ΕΔΜΑ) πέρα από τα οικονομικά μεγέθη που
συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές του καταστάσεις και οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με το
ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Σκοπός της παράθεσης αυτών των δεικτών είναι τόσο η Διοίκηση της Εταιρείας όσο και οι επενδυτές να
έχουν μια πληρέστερη εικόνα της αποδοτικότητας, της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της δραστηριότητας
και της ρευστότητας του Ομίλου και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
ανεξάρτητα από τους δείκτες μέτρησης που προκύπτουν απευθείας από τις οικονομικές καταστάσεις.
Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης που ο Όμιλος χρησιμοποιεί είναι οι ακόλουθοι:
Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%)
Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του Μικτού Περιθωρίου με τον Κύκλο Εργασιών όπως
ακριβώς τα δυο αυτά μεγέθη εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων
(EBITDA Margin) (%)
Ο δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη
γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις
επιδράσεις των χρηματοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσμάτων, της φορολογίας εισοδήματος και της
κυριότερης κατηγορίας μη ταμιακών εξόδων που είναι οι αποσβέσεις.
Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα
διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και προστεθούν τα λοιπά έσοδα
εκμετάλλευσης και οι συνολικές αποσβέσεις και στη συνέχεια διαιρεθεί με τον Κύκλο Εργασιών. Τα
μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις και τις
σημειώσεις τους.
Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT Margin) (%)
Ο δείκτης αυτός όπως και ο προηγούμενος (EBITDA) είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική
κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το
πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών -επενδυτικών αποτελεσμάτων και
της φορολογίας εισοδήματος.
Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα
διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και προστεθούν τα λοιπά έσοδα
εκμετάλλευσης και στη συνέχεια διαιρεθεί με τον κύκλο εργασιών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται
χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις.
Κέρδη χρήσης προ φόρων / κύκλος εργασιών (EBT Margin) (%)
Ο δείκτης αυτός όπως και ο προηγούμενος (EBIT) είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική
κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το
πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις της φορολογίας εισοδήματος.
Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα
διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα και
προστεθούν τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης και τα χρηματοοικονομικά έσοδα και στη συνέχεια
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διαιρεθεί με τον κύκλο εργασιών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις
οικονομικές καταστάσεις.
Κέρδη χρήσης μετά φόρων / κύκλος εργασιών (EAT Margin) (%)
Ο δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη
γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι εξετάζει την
αποδοτικότητα των καθαρών κερδών μετά φόρων έναντι του κύκλου εργασιών.
Ο δείκτης υπολογίζεται εάν από τον κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα
διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα, ο φόρος
εισοδήματος και προστεθούν τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης και τα χρηματοοικονομικά έσοδα και στη
συνέχεια διαιρεθεί με τον κύκλο εργασιών. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία
προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις.
Δείκτης γενικής ρευστότητας: σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού / σύνολο βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των ιδίων προς τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. Τα μεγέθη
αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις.
Οι παραπάνω δείκτες απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
01/01/2019-30/06/2019
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit Margin)
41,25%
Περιθώριο Κέρδους προ φόρων τόκων αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.)
34,97%
Κέρδη Εκμετάλλευσης (Ε.Β.Ι.Τ.)
26,33%
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Ε.Β.Τ.)
28,17%
Περιθώριο Μετά από Φόρους (Ε.Α.Τ.)
18,59%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ
Κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους

0,1824
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
30/6/2019

Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις)
6,46
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια
380,74%

01/01/2018-30/06/2018

Απόκλιση

47,79%
43,67%
35,93%
38,05%
27,49%

-6,55%
-8,70%
-9,61%
-9,87%
-8,90%

0,2983

-38,84%

31/12/2018

Απόκλιση

9,84

-34,41%

471,34%

-90,60%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμό 416/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε η τιμολογιακή πολιτική
της εταιρείας για την περίοδο 2012-2013, η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4799/19-12-2012 (ΦΕΚ
3450/Β/27-12-2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών, Οικονομικών και Μακεδονίας-Θράκης. Η ανωτέρω
απόφαση παρέμενε σε ισχύ έως σήμερα με διαδοχικές παρατάσεις.
Από 1/7/2015 και έως την 31/12/2018 ισχύει ο Ν. 4258/2014, άρθρο 33, Ρυθμίσεις για τον καθορισμό
τιμολογίων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, σύμφωνα με το οποίο, τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης, εγκρίνονται με αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων μετά από διαβούλευση με τον
Υπουργό Οικονομικών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) με την υπ. αριθ. 135275/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1751) απόφαση της
«Γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος μέθοδος και διαδικασίες για την
ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του» προσδιόρισε τους γενικούς
κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Σκοπός της απόφασης είναι η έγκριση
γενικών κανόνων κοστολόγησης, τιμολόγησης και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος για
διάφορες χρήσεις, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και οι μέθοδοι ανάκτησης του κόστους
των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους
υδατικού πόρου. Παράλληλα, στόχος της εν λόγω ΚΥΑ είναι να διασφαλίσει ότι η τιμολογιακή πολιτική
για το νερό παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων
καθώς και την επαρκή συνεισφορά των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των
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υπηρεσιών ύδρευσης. Η χρέωση των υπηρεσιών γίνεται με γνώμονα τα στοιχεία κόστους, τα οποία
αποτελούνται από το χρηματοοικονομικό κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου. Ο
προσδιορισμός του χρηματοοικονομικού κόστους διενεργείται από τον πάροχο, εν προκειμένω την
ΕΥΑΘ ΑΕ, ενώ το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου προσδιορίζονται και εγκρίνονται με
απόφαση της αρμόδιας αρχής και το σύνολό τους προστίθεται στα τιμολόγια ως «Περιβαλλοντικό
τέλος» ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος.
Η τιμολογιακή πολιτική περιόδου 2019-2023 που εισηγήθηκε η ΕΥΑΘ ΑΕ προς την Ειδική Γραμματεία
Υδάτων, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 26142/180 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1105 Β´/03-04-2019) και έχει ως ημερομηνία έναρξης
εφαρμογής την 01/05/2019. Η νέα τιμολογιακή πολιτική ακολουθεί τη λογική της μείωσης της τιμής
του νερού στις χαμηλές κλίμακες κατανάλωσης, ώστε να διασφαλίζεται ο κοινωνικός του χαρακτήρας,
και της αύξησης στις υψηλές για την αποφυγή της κατασπατάλησης του φυσικού πόρου. Παράλληλα,
για τις ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες των καταναλωτών διατηρείται και
ενισχύεται το κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο συνδέεται με τα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια του
Κοινωνικού Οικιακού τιμολογίου που έχουν θεσπιστεί για την ηλεκτρική ενέργεια (ΚΟΤ Α΄ & ΚΟΤ Β’),
και στο οποίο οι δικαιούχοι θα εντάσσονται αυτόματα, χωρίς γραφειοκρατία καθώς δε θα χρειάζεται
να προσκομίζουν δικαιολογητικά. Στα νέα τιμολόγια επιβάλλεται Περιβαλλοντικό Τέλος με
ανταποδοτικό χαρακτήρα, το οποίο θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση έργων
διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων. Για τα έτη 2021-2023 προβλέπεται ετήσια αύξηση
των τιμολογίων κατά 2% (εξαιρείται η πρώτη κλίμακα του οικιακού με κατανάλωση μέχρι 10 κ.μ./
τετράμηνο) ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας (στο οποίο
προβλέπονται σημαντικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως η επέκταση της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, η συντήρηση του υδραγωγείου Αραβησσού, έργα βελτίωσης
δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης), ενώ διατηρούνται σταθερά τα τέλη αποχέτευσης, τα πάγια και το
Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού για όλη την 5ετία εφαρμογής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Επενδυτικά έργα
Εντός του Α’ εξαμήνου 2019, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δημοπράτησε μέσω ανοικτού διαγωνισμού την παρακάτω
σύμβαση έργου:


Εργολαβία με τίτλο «Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών
Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ», η οποία
περιλαμβάνει έξι (6) επιμέρους υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού 4,4εκ.€ (πλέον ΦΠΑ).
Στις 18/04/2019 ανακηρύχθηκε ο προσωρινός μειοδότης. . Ήδη στις 22/8/2019, μετά από τις
προσήκουσες διαγωνιστικές διαδικασίες, εκδόθηκε απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Επιπλέον, εντός του 2019 προχώρησε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για τις
παρακάτω συμβάσεις μελετών και έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που αφορούν επεκτάσεις
δικτύων, ανακατασκευή ή αντικατάσταση αγωγών, νέα έργα κλπ:


Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου με τίτλο «Συμφωνία - Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της
ΕΥΑΘ Α.Ε.», προϋπολογισμού 1,32εκ.€ (πλέον ΦΠΑ). Στις 21/06/2019 προσκλήθηκε ο
Ανάδοχος για υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ταυτόχρονα
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2019 ξεκίνησε η σύνταξη του Ειδικού Αντικειμένου
Εργασιών της 1ης Επιμέρους Σύμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει 7 αντικείμενα εργασιών
τουλάχιστον.



Υπηρεσία σύνταξης υποστηρικτικών μελετών με τίτλο «Συμφωνία - Πλαίσιο για την εκπόνηση
υποστηρικτικών μελετών για τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε.», προϋπολογισμού 725χιλ.€ (πλέον
ΦΠΑ). Έχει υπογραφεί η σύμβαση (03/01/2019) και επίκειται η υπογραφή της πρώτης
επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης.
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Εργολαβία με τίτλο «Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2018», προϋπολογισμού
700χιλ.€ (πλέον ΦΠΑ). Έχει υπογραφεί η σύμβαση (19/04/2019) και ξεκίνησαν οι εργασίες
συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. σύμφωνα με τα αιτήματα των αρμόδιων
Διευθύνσεων.



Εργολαβία με τίτλο «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2019», προϋπολογισμού
2,5εκ.€ (πλέον ΦΠΑ). Στις 20/06/2019 προσκλήθηκε ο Ανάδοχος για την υπογραφή της
Σύμβασης.



Εργολαβία με τίτλο «Συμφωνία – Πλαίσιο για την Ενίσχυση – Επισκευή του Υδαταγωγού
Αραβησσού», προϋπολογισμού 3,37εκ.€ (πλέον ΦΠΑ). Στις 31/05/2019 εστάλη για
προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.



Εργολαβία με τίτλο «Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών
Θεσσαλονίκης», η οποία περιλαμβάνει 5 υποέργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του
συγκοινωνιακού Κόμβου Κ16, προϋπολογισμού 6,0εκ.€ (πλέον ΦΠΑ). Έχει υπογραφεί η
σύμβαση (19/04/2019) και γίνονται οι απαραίτητες προεργασίες για την εκκίνηση των
εργασιών. Εκκρεμεί η σύναψη συμβάσεων βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων.

Εντός του 2018, με την 4391/02.08.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού
Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) - Φάση Α2» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
(Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 5028173) έναντι του ποσού των € 21,4 εκατ. (πλέον ΦΠΑ). Η Εταιρεία βρίσκεται
στο στάδιο επικαιροποίησης των Τευχών Δημοπράτησης και σύνταξης της Διακήρυξης, προκειμένου
εντός του Β’ εξαμήνου 2019 να γίνει η δημοπράτηση του έργου.
Κατά το Α’ εξάμηνο 2019, μελετήθηκαν περιπτώσεις επεκτάσεων του δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων, με συμμετοχή τρίτων στη δαπάνη, συνολικού μήκους περίπου 1,0 χλμ σε διάφορες
περιοχές, καθώς και ανακατασκευές/αντικαταστάσεις αποχετευτικών αγωγών, συνολικού μήκους
περίπου 1,5 χλμ.
Το 2018 εγκρίθηκε ο Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης ΕΚΑ (ΚΥΑ 1793 Β΄/21-5-2018) ο οποίος αφορά
στους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται σε κάθε είδους δραστηριότητα και φορέα που
παράγει υγρά απόβλητα πέραν της αστικής κατοικίας, για τη διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο κανονισμός αυτός ενσωματώνει περιβαλλοντική νομοθεσία
και θα μειώσει την επιβάρυνση του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΑΘ και το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα των υγρών αποβλήτων.
Θυγατρική ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ
Την 31/12/2016 έληξαν οι συμβάσεις έργου τις οποίες είχε συνάψει η θυγατρική εταιρεία ΕΥΑΘ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 30/6/2017 με το άρθρο 46 του νόμου 4440/2016. Το
σύνολο των ανωτέρω συμβασιούχων προσέφυγε δικαστικά και πέτυχε προσωρινή διαταγή μέχρι την
έκδοση απόφασης επί της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Την 01/03/2018 εκδόθηκε η υπ.
αριθ. 1353/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε τα ασφαλιστικά
μέτρα των συμβασιούχων κατά της Εταιρείας και της θυγατρικής της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ και έκτοτε
έχουν παύσει την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρεία. Για την περίοδο από 01/03/2018 έως σήμερα,
δεν υπάρχει δραστηριότητα στην ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης. Στις 2/4/2019 έγινε η εκδίκαση της κύριας αγωγής των τέως συμβασιούχων κατά της
ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 22/04/2019 με την υπ. αρ. 001/2019 απόφαση, αποφασίστηκε η
παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε σύμφωνα με το άρθρο 18
του Καταστατικού, έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα προβεί σε εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 22/04/2019 με την υπ. αρ. 002/2019 απόφαση, το Δ.Σ έκανε αποδεκτή
την παραίτηση της κας Βαλάνη Στυλιανής από τη θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
και αποφάσισε την αντικατάστασή της από τον κ. Γκόγκο Παναγιώτη. Κατόπιν, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε
σώμα ως ακολούθως:

10

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019









Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 660585, Πρόεδρος.
Ιωάννης Κρεστενίτης του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 680550, Διευθύνων Σύμβουλος.
Ιωάννης Παπαϊωάννου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 183479, Μέλος.
Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, Αντιπρόεδρος.
Δέσποινα Λεμονίδου του Ιορδάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 265639, Μέλος.
Πέτρος Νάστος του Στέργιου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 363357, Μέλος.
Δημήτρης Αλεξανδρής του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 683204, Μέλος.

Στις 24/06/2019 ο κ. Κρεστενίτης Ιωάννης υπέβαλλε επιστολή παραίτησης από τη θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ.
Πρόσληψη νέου προσωπικού
Εντός του Α’ εξαμήνου 2019 υποβλήθηκε αίτημα στον ΑΣΕΠ, σε συνέχεια έγκρισης των σχετικών
διαδικασιών με την έκδοση σχετική ΠΥΣ, για τις ενέργειες έκδοσης σχετικής προκήρυξης για την
πλήρωση 80 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δεν έχει
υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη στην εν λόγω διαδικασία.
Ετήσια Γενική συνέλευση των μετόχων
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 06/06/2019:














Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής
χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 της ΕΥΑΘ Α.Ε. με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Ενέκρινε τη συνολική Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση
01/01/2018 – 31/12/2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξε τους Ορκωτούς
Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη χρήσης 2018.
Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών και των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.
Εξέλεξε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο εταιρικής χρήσης
2019 και όρισε τις αμοιβές αυτών.
Παρείχε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των
Διευθύνσεων της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση
άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά
πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές.
Καταψήφισε την εκλογή νέου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τα καθήκοντα των 150 νέων υπαλλήλων
που προσελήφθησαν από την ΕΥΑΘ Α.Ε.
Παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων.

Μεταβολές στο Διοικητικό Συμβούλιο
Στις 24/01/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αρ. 023/2019 απόφαση έκανε αποδεκτή την από
16/01/2019 επιστολή παραίτησης της κας Βαλάνη Στυλιανής από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους
και Β’ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Στις 21/02/2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. εξέλεξε τους κ. Κλείτου
Νικόλαο και κ. Πενέλη Γρηγόριο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΥΑΘ Α.Ε. με 5ετη θητεία ήτοι έως 21/02/2024.
Στις 05/03/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αρ. 054/2019 απόφαση ύστερα από την
παραίτηση της κας. Τανιμανίδου από την Επιτροπή Ελέγχου και την εκλογή των κ. Κλείτου Νικόλαου
και κ. Πενέλη Γρηγόριου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ
Α.Ε., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


Ιωάννης Κρεστενίτης του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ680550, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ,
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής την 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
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Ιωάννης Παπαϊωάννου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ183479, Αντιπρόεδρος Α΄, εκτελεστικό
μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Γρηγόριος Πενέλης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ 198072, Αντιπρόεδρος Β΄, Ανεξάρτητο Μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας 21/02/2024.
Στεφανία Τανιμανίδου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ655638, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 6-4-2017 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ660585, Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Πέτρος Σαμαράς του Επαμεινώνδα, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 686941, Μη εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία
εκλογής 12/10/2017 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Νικόλαος Κλείτου Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 674658, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος,
(Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου). Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας
21/02/2024.
Γεώργιος Αρχοντόπουλος του Σάββα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ733814, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Αναστάσιος Σαχινίδης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ906475, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Α

Στις 27/06/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αρ. 260 /2019 απόφαση, έκανε αποδεκτή την από
24/06/2019 επιστολή παραίτησης του κ. Κρεστενίτη Ιωάννη από τη θέση του Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΑΘ Α.Ε.
ΟΡΑΜΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Όραμα της διοίκησης αποτελεί η ανάπτυξη της Εταιρείας ως φορέα αποδοτικής διαχείρισης των
υδάτινων πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και του
Θερμαϊκού Κόλπου.
Η αποστολή της Εταιρείας είναι η προσφορά ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης σε παλαιούς και νέους καταναλωτές που τις έχουν ανάγκη, μέσα από την αξιοποίηση, τη
βελτίωση και την επέκταση των υποδομών της με αειφόρες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Η στρατηγική της Εταιρείας στοχεύει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως Επιχείρησης Κοινής
Ωφέλειας σε συνδυασμό με την αύξηση της περιουσίας των μετόχων. Για τον σκοπό αυτό επιδιώκει τη
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του επενδυτικού της προγράμματος, την
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την επέκταση των τεχνολογικών υποδομών, των συστημάτων
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που διαθέτει.
Το ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΕΥΑΘ ΑΕ όπως είναι το φυσικό μονοπώλιο που διαθέτει, η ισχυρή
ταμειακή της βάση, ο μηδενικός δανεισμός της, σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό και επενδυτικό
της σχέδιο, εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της εταιρείας, την περαιτέρω κερδοφορία της και τη μετεξέλιξή
της σε έναν ισχυρό πόλο τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αντιπλημμυρικά έργα
Το Μάρτιο του 2019 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
με αντικείμενο τον καθαρισμό και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού € 4 εκατ. και διάρκεια 2 έτη από την υπογραφή
της.
Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο
Στην ΕΥΑΘ Α.Ε. με τη συνεργασία διοίκησης και εξειδικευμένων υπηρεσιακών στελεχών εκπονήθηκε
και υλοποιείται ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων αξίας περίπου 175 εκατ. €, που
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεκάδες μελέτες και έργα στον τομέα της συντήρησης, αντικατάστασης
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και επέκτασης των υποδομών του υδροδοτικού και αποχετευτικού συστήματος της πόλης. Το
επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και έργα εμβληματικά: την επέκταση της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ, Α2 φάση), με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
ποσού € 21,5 εκατ. (πλέον ΦΠΑ), τα αποχετευτικά έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών
περιοχών Θεσσαλονίκης (έργα περιοχής Δενδροποτάμου και κόμβου Κ16), προϋπολογισμού 6 εκατ. €
(πλέον ΦΠΑ), την επέκταση του τηλε-έλεγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης,
προϋπολογισμού 3,35 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ), τη συμφωνία-πλαίσιο για την ενίσχυση κι επισκευή του
υδαταγωγού της Αραβησσού, προϋπολογισμού 3,37 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ) τα αποχετευτικά έργα
αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και παραλιακού αγωγού, προϋπολογισμού 5,4 εκατ. € (πλέον
ΦΠΑ), την αντικατάσταση υδρομέτρων, την επέκταση του δικτύου ύδρευσης σε νέες περιοχές κ.α.
Βοηθητικά και για την υλοποίηση του ως άνω Στρατηγικού Σχεδίου, η ΕΥΑΘ Α.Ε. προχώρησε στην
δημοπράτηση υπηρεσίας παροχής τεχνικού συμβούλου υποστήριξης καθώς και υπηρεσίας σύνταξης
υποστηρικτικών μελετών (Γεωλογικές, Γεωτεχνικές και Περιβαλλοντικές μελέτες), συνολικής προ
εκτιμωμένης αμοιβής 2,05 εκατ. € (πλέον ΦΠΑ). Ήδη οι εν λόγω δύο συμβάσεις Συμφωνιών Πλαίσιο
έχουν υπογραφεί. Τέλος, εκκρεμεί η αξιολόγηση αιτήσεως, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10860315/10/2018 Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/
συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, με την οποία η ΕΥΑΘ Α.Ε. υπέβαλε μέσω
της ΕΥΑΘ Παγίων τρία Τεχνικά Δελτία Πράξης συνολικού ύψους περίπου 5,5 εκατ. €.
Η Εταιρεία με την υπ’ αριθμ. 414/13-9-2018 απόφαση ΔΣ ενέκρινε το επικαιροποιημένο Στρατηγικό και
Επιχειρησιακό Σχέδιο της για την περίοδο 2018-2024, το οποίο έχει ως στόχο:













την συνολική ανάπτυξη των δικτύων της και επέκταση της δραστηριότητάς της, με σειρά
τεχνικών έργων προκειμένου να υδροδοτηθούν περιοχές τόσο του πολεοδομικού
συγκροτήματος όσο και εκτός αυτού που σήμερα στερούνται καλής ποιότητας νερό και
αντιμετωπίζουν προβλήματα ύδρευσης λόγω υπεράντλησης, υφαλμύρωσης κλπ.
την υλοποίηση της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (διυλιστήριο)
Θεσσαλονίκης για την εξασφάλιση της απαραίτητης επιπλέον ποσότητας νερού που είναι
αναγκαία τόσο για τις σημερινές όσο κυρίως και τις μελλοντικές υδροδοτικές απαιτήσεις του
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
την εξασφάλιση της αδιάλειπτης και ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, με
παροχή άριστης ποιότητας νερού, σύμφωνα με τους κανόνες και απαιτήσεις που
προσδιορίζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
την αύξηση της περιβαλλοντικής ασφάλειας σε θέματα ρύπανσης και την προστασία των
υδάτινων πόρων.
την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
το συνδυασμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την κοινωνική ευθύνη.
την αναβάθμιση των υποδομών, για την βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των
υφιστάμενων συστημάτων, που θα οδηγήσει στη μείωση του λειτουργικού κόστους της
εταιρείας, και ειδικότερα του ενεργειακού. Στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων της
Εταιρείας για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προς μείωση του ενεργειακού
κόστους της, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 αναλύθηκε το νομικό πλαίσιο και οι
διαδικασίες που προβλέπονται προκειμένου η ΕΥΑΘ Α.Ε. να αξιοποιήσει – ως αυτοπαραγωγός
μετά από την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ (φωτοβολταϊκών συστημάτων) σε υφιστάμενες
ιδιοκτησίες της ή σε νέες ιδιοκτησίες που θα αγοράσει/ενοικιάσει – τις δυνατότητες που
προκύπτουν από την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και του
εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering). Σε συνέχεια αυτού,
πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική τεχνικοοικονομική ανάλυση για τρία ενδεικτικά
παραδείγματα εφαρμογής των ανωτέρω στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού
Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ).
την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικά και την ενημέρωσή τους για τη
συνεισφορά της επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο, όπως και για την αμιγώς επιχειρηματική
δραστηριότητά της.
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Επενδύσεις στον τομέα της αποχέτευσης
Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη Εργολαβία με τίτλο «Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των
Χαμηλών Περιοχών Θεσσαλονίκης» που αποτελείται από 5 επιμέρους υποέργα εντός της περιοχής της
επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Tα πέντε (5) επιμέρους υποέργα που απαρτίζουν την
εργολαβία είναι:







Μελέτη μετακίνησης αγωγών Ε.Υ.Α.Θ.” (Εναλλακτική Λύση), της Πράξης “Κατασκευή
Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη Συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού
Θεσσαλονίκης Β’ Φάση.
Βελτίωση – Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Λυμάτων Α3 και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού.
Βελτίωση – Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Λυμάτων Α4.
Εκτροπή λυμάτων συλλεκτήρων αγωγών ακαθάρτων Αγ. Νεκταρίου Δενδροποτάμου.
Επέκταση συλλεκτήρα αγωγού αποχέτευσης αντλιοστασίου Α3 στην οδό Καλοχωρίου.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη νέος διαγωνισμός με τίτλο «Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης
Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ
ΑΙΝΕΙΑ», που περιλαμβάνει τα αποχετευτικά έργα που αφορούν στη βελτίωση - αναβάθμιση του
αντλιοστασίου λυμάτων Α5 (Λιμάνι) και του αντλιοστασίου Α2Β (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), την αντικατάσταση δίδυμου
καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης του Αντλιοστασίου Α5 Λιμένα, την κατασκευή παραλιακού
συλλεκτήριου αγωγού του αντλιοστασίου Β3 και αγωγού αποχέτευσης ομβρίων, την αναβάθμιση του
Αντλιοστασίου Α17 Φοίνικα καθώς και την ανακατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Λειτουργικός και τεχνολογικός ανασχεδιασμός
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εκπόνησε το 2013 πρόγραμμα λειτουργικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, τεσσάρων
φάσεων, στις περιοχές των εμπορικών, υποστηρικτικών και διοικητικών λειτουργιών της Εταιρείας.
Η Φάση Α του προγράμματος εκσυγχρονισμού, η οποία αφορούσε στην οικονομική διαχείριση,
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016, με επιτυχία και εντός προϋπολογισμού και
χρονοδιαγράμματος, δεδομένης της έκτασης και της πολυπλοκότητας του έργου.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εγκατέστησε στις αρχές του 2016 νέο πληροφοριακό σύστημα (SAP) που
υποστηρίζει τις λειτουργικές περιοχές της διαχείρισης προμηθειών, υλικών αποθήκης και λογιστηρίου.
Εντός του 2017 έλαβε χώρα η έναρξη υλοποίησης της Φάσης Β του προγράμματος, η οποία αφορά
στην περιοχή διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών, και η οποία αποτελείται από τις τρεις ακόλουθες
δράσεις:
Α. τον ανασχεδιασμό των λειτουργικών περιοχών τιμολόγησης, διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών,
στο πλαίσιο συγκεκριμένων βελτιωτικών προτάσεων που σχετίζονται με (α) τον εκσυγχρονισμό του
συστήματος ελέγχου, έκδοσης και διαχείρισης λογαριασμών και (β) τη δημιουργία ολοκληρωμένου
πλαισίου και μηχανογράφησης της διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών.
Β. την διαμόρφωση των απαιτήσεων και την διενέργειας διαγωνισμού
«Προμήθεια,
παραμετροποίηση, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος
τιμολόγησης, διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών».
Γ. την υλοποίηση του περιεχομένου παραπάνω διαγωνισμού.
Στην παρούσα χρονική στιγμή λαμβάνει χώρα η υλοποίηση της δράσης Β με στόχο την διενέργεια του
σχετικού διαγωνισμού προμήθειας του νέου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης πελατών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αρτιότερης προετοιμασίας του Έργου «Υλοποίηση νέου ολοκληρωμένου
συστήματος εξυπηρέτησης & τιμολόγησης πελατών», η ΕΥΑΘ Α.Ε. προέβη σε ανοιχτή Δημόσια
Διαβούλευση όσον αφορά στο «Τεύχος Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού» τον Μάϊο του 2018, που
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2018. Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης παρουσιάστηκαν τον
Οκτώβριο του 2018, βάση των οποίων ετοιμάστηκε το Τεύχος των Ειδικών Όρων. Ο διαγωνισμός
δημοσιεύτηκε στις 4/6/2019 και έπειτα από δύο διευκρινιστικά σημειώματα και δύο παρατάσεις που
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δόθηκαν έκλεισε στις 13/9/2019. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση
των προτάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο ΕΣΗΔΗΣ.
Αναβάθμιση υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών
Από 10/6/2019 η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Καταναλωτών λειτουργεί σε νέα, σύγχρονα γραφεία επί
της οδού Αγγελάκη 6, όπου εξυπηρετείται το σύνολο των καθημερινών συναλλαγών και αιτημάτων
των πελατών της ΕΥΑΘ . Στόχος της μετεγκατάστασης είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση και επικοινωνία με
τους καταναλωτές σε έναν ενιαίο, εργονομικό χώρο υψηλής αισθητικής και με ταχύτερες διαδικασίες.
Η Εταιρεία ανήρτησε τη νέα ιστοσελίδα της τον Μάϊο του 2019, η οποία μεταξύ άλλων βελτιώνει τα
«κανάλια» επικοινωνίας με το πελάτη δίνοντας του τη δυνατότητα να εκτελέσει διάφορα αιτήματα
ηλεκτρονικά. Με την ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού συστήματος της ΕΥΑΘ, θα υλοποιηθεί και η
πλατφόρμα e-services η οποία θα επιτρέπει τη διεξαγωγή όλων των αιτημάτων του χρήστη
ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών του
Επιπρόσθετα, εντός του 2019 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών τηλεφωνικής αλλά και
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης
ολοκληρωμένης υπηρεσίας παραλαβής, καταγραφής και διαχείρισης τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών,
διαμέσου της ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αιτημάτων πελατών. Για το σκοπό αυτό
έλαβε χώρα σχετικός διαγωνισμός εξασφάλισης υπηρεσιών τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής
εξυπηρέτησης πελατών και αναμένεται η υπογραφή σχετικής σύμβασης.
SCADA Ύδρευσης
Εντός του 2017 και μετά την απόφαση χρηματοδότησης, από το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της υλοποίησης συστήματος τηλε-ελέγχου και αυτοματισμού για
την διαχείριση του συστήματος ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, έλαβαν χώρα οι ενέργειες οριστικοποίησης των
τεχνικών και λοιπών απαιτήσεων του τεύχους του διαγωνισμού υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου
έργου. Το έργο έχει ως σκοπό την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου
ύδρευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια, δεξαμενές, κλπ.) με την εφαρμογή συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού (SCADA). Το σύστημα αυτό θα συμβάλει στον εντοπισμό και έλεγχο των
διαρροών πόσιμου νερού και στην εξασφάλιση της λειτουργικής κατάστασης όλου του εγκατεστημένου
Η/Μ εξοπλισμού υποστηρίζοντας τις σχετικές ενέργειες βελτιστοποίησης της λειτουργίας αυτού.
Τον Μάιο του 2018 εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα τεύχη δημοπράτησης
του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ έργου «Τηλε-έλεγχος και αυτοματισμός του συστήματος
ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ» προϋπολογισμού 3.347.049,00 € πλέον ΦΠΑ. Η
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν η 30/7/2018 και η ημερομηνία αποσφράγισης η
24/8/2018 οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του
2019.
SCADA Αποχέτευσης
Εντός του 2018 έλαβε χώρα η οριστικοποίηση του σχεδιασμού, προδιαγραφών έργου αναβάθμισης
των συστημάτων SCADA των αντλιοστασίων Αποχέτευσης που στην πλειοψηφίας τους αφορούν στο
σύστημα αποχέτευσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης.
Στις 5/6/2019 προκηρύχθηκε ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός 17/2019 «Μελέτη, προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλελέγχουτηλεποπτείας αντλιοστασίων αποχέτευσης», προϋπολογισμού 1.400.000 € πλέον ΦΠΑ. Η καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν η 3/7/2019 και η ημερομηνία αποσφράγισης η 10/7/2019
οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2019 και εξαρτάται από την
άσκηση ή μη προσφυγών.
Πιλοτικά έργα
Ολοκληρώθηκε η πιλοτική ψηφιοποίηση του αρχείου πελατών, Επίσης ολοκληρώθηκε η εκπόνηση
τεχνικής προδιαγραφής και λοιπών τεχνικών απαιτήσεων για την διενέργεια διαγωνισμού
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ψηφιοποίησης του συνολικού αρχείου πελατών. Εντός του 9ου 2019 θα υποβληθεί η σχετική εισήγηση
από την ομάδα έργου που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό με στόχο την διενέργεια του σχετικού
διαγωνισμού.
Βρίσκεται σε εξέλιξη η προτυποποίηση βάσης δεδομένων πελατών ύδρευσης, ώστε να επιτρέπεται η
αυτοματοποιημένη διασύνδεση καταναλώσεων με το GIS (υδραυλική μοντελοποίηση).
Η Εταιρεία διερευνά σε πιλοτικό επίπεδο την υιοθέτηση τεχνολογιών έξυπνων μετρητών ως των πλέον
σύγχρονων λύσεων καταμέτρησης κατανάλωσης με στόχο την υιοθέτηση τους σε μεγάλη κλίμακα. Πιο
συγκεκριμένα:
1. Εγκατάσταση, Συντήρηση & Λειτουργία Συστήματος Απομακρυσμένης Παρακολούθησης της
Κατανάλωσης των Υδρομέτρων του ΑΠΘ.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας του. Αφορά την
προμήθεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση συστήματος απομακρυσμένης
παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης των υδρομέτρων στη περιοχή της
Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ, όπου ο μέσος όρος κατανάλωσης ανά τετράμηνο είναι 26.000 m3. Με
αυτό τον τρόπο:
•

δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης, μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης και σε
πραγματικό χρόνο, των πληροφοριών που καταγράφουν οι υδρομετρητές.
• δίνεται η δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης στις διαθέσιμες πληροφορίες
κατανάλωσης.
• προλαμβάνονται συμβάντα υπερκατανάλωσης και διαρροών, και αποφεύγονται οι άσκοπες
χρεώσεις συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση του νερού.
2. Δημιουργία ολοκληρωμένης υποδομής τριών (3) πιλοτικών κλειστών υποζωνών συστηματικού
ελέγχου, καταμέτρησης, παρακολούθησης & διαχείρισης νερού (DMAs) της ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και
μέτρησης και διαχείρισης της κατανάλωσης νερού. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 έχει ξεκινήσει
η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω έργου. Το έργο αποσκοπεί στα εξής:
•
•
•

να αυτοματοποιηθεί και να αυξηθεί σημαντικά η συχνότητα δειγματοληψίας της κατανάλωσης
ανά υδρομετρητή.
να προκύψουν τεχνικά συμπεράσματα για την ύπαρξη διαρροών στο εσωτερικό του δικτύου
ύδρευσης και να ποσοτικοποιηθούν οι αφανείς απώλειες.
να αυξηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές της Εταιρείας.

3. Ολοκλήρωση του υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης της λειτουργίας των εξωτερικών
υδραγωγείων της ΕΥΑΘ ΑΕ για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και στην περίπτωση έκτακτων
περιστατικών. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 ολοκληρώθηκε η σύμβαση με τίτλο «Κατάστρωση
και ανάπτυξη υδραυλικού μοντέλου εξωτερικών υδραγωγείων ύδρευσης της ΕΥΑΘ με σενάρια
αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης» (υπογραφή σύμβασης
17-09-2018 και παραλαβή σύμβασης 6-06-2019) που περιλάμβανε:
•

•

την υδραυλική προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας των εξωτερικών
υδραγωγείων της ΕΥΑΘ ΑΕ. Στο στάδιο αυτό της σύμβασης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην
κατά το δυνατό αξιόπιστη ρύθμιση του υδραυλικού μοντέλου, με επικαιροποίηση όλων των
απαραίτητων γεωμετρικών και υδραυλικών στοιχείων της προσομοίωσης.
την κατάστρωση και την προσομοίωση εναλλακτικών σεναρίων τροφοδοσίας και λειτουργίας
του δικτύου σε περίπτωση αστοχίας μίας εκ των πηγών τροφοδοσίας του (υδραγωγείο
Αραβησσού, υδραγωγείο Αλιάκμονα).

Σημειώνεται ότι το εν λόγω υδραυλικό μοντέλο προσομοίωσης δεν μπορεί ακόμη να τεθεί σε
επιχειρησιακή λειτουργία, καθότι δεν μπορούν να ελεγχθούν-τακτοποιηθούν τα αποτελέσματά του
χρησιμοποιώντας στοιχεία μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.
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Χωρική Αρμοδιότητα ΕΥΑΘ ΑΕ
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 Ύδρευση: 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 Αποχέτευση: 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.
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 των συναρμοδίων
υπουργών μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε περιοχή ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των
παραπάνω περιοχών.
Σημειώνεται ότι δεν έχει επέλθει διακοπή κλάδου εκμετάλλευσης.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως πραγματοποίησε έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
συνολικού ποσού € 93 χιλ., τα οποία αφορούσαν κυρίως σε αμοιβές προσωπικού για τη συμμετοχή
τους σε ερευνητικές δράσεις και αμοιβές τρίτων για πιλοτικό πρόγραμμα εντοπισμού αφανών
διαρροών μέσω δορυφόρου.
Ερευνητικά έργα
Smart-water
Η Εταιρεία συμμετέχει ως εταίρος στο έργο (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τίτλο: "Έξυπνη υποδομή συστημάτων
τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης" (ακρωνύμιο SMARTWATER), που αποτελεί μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ, της εταιρείας τηλεπικοινωνιών
Apifon και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και εστιάζει στους παρακάτω στόχους:

17

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019









Σχεδιασμός πρωτότυπης ολοκληρωμένης υποδομής για την έξυπνη διαχείριση του δικτύου
ύδρευσης η οποία θα αξιοποιεί τεχνολογίες τηλεμέτρησης και τηλε-ελέγχου για να προσφέρει
καινοτόμες υπηρεσίες στην εταιρεία ύδρευσης και στον τελικό καταναλωτή.
Έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών για την υλοποίηση του δικτύου τηλεμέτρησης
και τηλε-ελέγχου με πιλοτική δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες, στο αστικό περιβάλλον της
Θεσσαλονίκης, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και αποδοτικότητας τους.
Έρευνα, ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή συστήματος διαχείρισης, απεικόνισης και ανάλυσης
δεδομένων κατανάλωσης νερού για την υποστήριξη αποφάσεων, τον αυτόματο εντοπισμό
συμβάντων με αποστολή ειδοποιήσεων, την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης προς
τον καταναλωτή και την αυτοματοποίηση διαδικασιών της εταιρείας ύδρευσης.
Αξιολόγηση της συνολικής υποδομής με κριτήρια όπως επιχειρησιακή απόδοση, ευχρηστία και
αξιοπιστία, οικονομικό όφελος για την εταιρεία ύδρευσης, ικανοποίηση του
χρήστη/καταναλωτή και οικονομική απόδοση της επένδυσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε € 660 χιλ. περίπου, εκ των οποίων τα
490 χιλ. € περίπου θα χρηματοδοτηθούν από δημόσια ενίσχυση. Ο προϋπολογισμός της ΕΥΑΘ ΑΕ
ανέρχεται σε € 170 χιλ. € περίπου, εκ των οποίων τα 87,5 χιλ. € θα χρηματοδοτηθούν από δημόσια
ενίσχυση. Εντός του 2018 υπεγράφη η σχετική σύμβαση. Το έργο υλοποιείται εντός του
χρονοδιαγράμματος. Εντός του πρώτου εξαμήνου 2019 συνεχίστηκαν οι προετοιμασίες για την
εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ήδη οι εν λόγω διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η
εγκατάσταση εντός του δεύτερου εξαμήνου 2019.
th

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Smart-Water η ΕΥΑΘ θα συμμετάσχει στο Διεθνές Συνέδριο 11
Eastern European Young Water Professionals Conference της IWA στην Πράγα της Τσεχίας, το οποίο θα
διεξαχθεί 1-5 Οκτωβρίου 2019, με δύο επιστημονικές παρουσιάσεις και εργασίες:
1.
2.

Towards Smart Infrastructure: A case study in the water supply system of Thessaloniki
The Smart-Water project: Smart metering in the city of Thessaloniki

Κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 2019, η εταιρία συμμετείχε στην υποβολή τεσσάρων προτάσεων
Ερευνητικών Έργων, στη Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020, « ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
και μιας πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Ε&Α, Horizon2020, οι οποίες
βρίσκονται στην φάση αξιολόγησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω έργων υπολογίζεται στις
463 χιλ. €, για την ΕΥΑΘ.
Τον Φεβρουάριο του 2019 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο:
«Παρακολούθηση και Μεθοδολογίες Απομάκρυνσης Αναδυόμενων Ρύπων από Υγρά Απόβλητα» στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ). Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου είναι 367 χιλ. € και για την ΕΥΑΘ προβλέπεται να είναι 39 χιλ. €. Η έναρξη του έργου
αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
Κατά το Α’ εξάμηνο προχώρησαν, επιτυχώς, οι διαδικασίες υπογραφής της Συμφωνίας Χρηματοδότησης
(Grand Agreement) από την ΕΕ, του Ερευνητικού Έργου με τίτλο: «Enhancing Standardisation strategies
to integrate innovative technologies for Safety and Security in existing water networks» (Aqua3S), με
θέμα την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και την προτυποποίηση μεθοδολογιών για την
ασφάλεια και την προστασία του τελικού προϊόντος (πόσιμου νερού). Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου είναι 6,9 εκατ. € και ο προϋπολογισμός για την ΕΥΑΘ ΑΕ ανέρχεται σε 188 χιλ. €, από τα
οποία, το 70% θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (χρηματοδότηση: 132 χιλ. €). Το τεχνικό
και οικονομικό αντικείμενο του έργου θα ξεκινήσει περίπου τον Σεπτέμβριο του 2019.
Με στόχο την μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος πλησίον των υποβρύχιων αγωγών διάθεσης των
δύο ΕΕΛ της, καθώς και παραλιακά, πλησίον του Λευκού Πύργου, η εταιρεία σύναψε σύμβαση, ιδίας
χρηματοδότησης, με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, για την υλοποίηση του «Προγράμματος
Παρακολούθησης της Ποιότητα του Θερμαϊκού». Εντός του Α’ εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν οι δύο
από τους τρεις εποχιακούς πλόες (για το χειμώνα και την άνοιξη) για το έτος 2019 (προϋπολογισμός
περίπου € 20 χιλ.).
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Συνεχίστηκε η σύμβαση υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του
ΑΠΘ, για την «Μελέτη των Οικοτοξικολογικών Παραμέτρων των Διάφορων Μορφών Ιλύος της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ (ΕΕΛΘ)» (Η σύμβαση είχε υπογραφτεί τον Μάιο του
2018, με προβλεπόμενη διάρκεια δεκαπέντε μηνών και προϋπολογισμό 16 χιλ. €).
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η διασφάλιση της πρόσβασης για όλους σε υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης μέχρι το 2030, η ορθή
και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων για τις μελλοντικές γενιές είναι θέματα πρώτης
προτεραιότητας στη διεθνή ατζέντα, αποτελώντας μάλιστα τον Στόχο 6 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του
ΟΗΕ.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ εργάζεται καθημερινά για την επίτευξη αυτού του στόχου στο πλαίσιο της εταιρικής της
ευθύνης: η στρατηγική της περιλαμβάνει την ανάδειξη της ζωτικής της σχέσης με την τοπική κοινωνία
και τη διασφάλιση θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην περιοχή. Μέσα από τον διάλογο με
τα εμπλεκόμενα μέρη -το ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες, τους επενδυτές, τους προμηθευτές, την
ίδια την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται- προκύπτουν οι στόχοι αμοιβαίου
συμφέροντος, που στη συνέχεια μπορούν να εφαρμοστούν στις στρατηγικές της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της Εταιρείας.
Ο αδιαμφισβήτητα κοινωφελής χαρακτήρας της ΕΥΑΘ ΑΕ υποστηρίζεται από δράσεις κοινωνικού
χαρακτήρα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, της
βελτίωσης της υγείας τους και της προστασίας του περιβάλλοντος, τομέων με τους οποίους σχετίζεται
άμεσα το αντικείμενο της εταιρείας.
Επιλέξαμε να χτίσουμε και να παρουσιάσουμε τις δεσμεύσεις και τις επιδόσεις μας με βάση τέσσερις
πτυχές: το περιβάλλον, την κοινωνία, το ανθρώπινο δυναμικό και τον πολιτισμό. Οι αξίες της ΕΥΑΘ ΑΕ
υλοποιούνται έτσι στα ακόλουθα πεδία δράσης:
1.
2.
3.
4.

Φυσικοί Πόροι & Περιβάλλον
Κοινωνία & Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
Ανθρώπινο Δυναμικό & Εκπαίδευση
Πολιτισμός & Αθλητισμός

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Για τον λόγο αυτόν στην ΕΥΑΘ ΑΕ η διασφάλιση της βιώσιμης
διαχείρισης του νερού είναι συνώνυμο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και έννοια
αλληλένδετη με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η δέσμευση της ΕΥΑΘ ΑΕ για προστασία του περιβάλλοντος εκφράζεται μέσα από τις καθημερινές
πρακτικές της εταιρείας ενώ κάθε επιχειρησιακή της ενέργεια είναι περιβαλλοντικά σύννομη.
Πιο συγκεκριμένα:
 εφαρμόζει πλήρως την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία στοχεύοντας στην
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον,
 αναπτύσσει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης με γνώμονα πάντα την προστασία και την
αναβάθμιση του περιβάλλοντος,
 προβλέπει τον συστηματικό εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των
διαρροών,
 εργάζεται από κοινού με ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρείες και φορείς στο πλαίσιο ερευνητικών
δράσεων για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον υδροφόρο ορίζοντα, συνεισφέροντας
στην προώθηση λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας και ευρύτερα στη ΝΑ
Ευρώπη. Τέτοια είναι η ενεργή συμμετοχή της στην Ένωση των Εταιρειών Ύδρευσης –
Αποχέτευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUREAU)
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επενδύει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της για τη βέλτιστη απόδοσή τους και τη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
συμβάλλει ενεργά στον επιφανειακό καθαρισμό των νερών του όρμου της Θεσσαλονίκης από
επιπλέοντα αντικείμενα και κηλίδες ή περιστατικά ρύπανσης,
αποχετεύει τα αστικά και βιομηχανικά λύματα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος με ένα ευρύ
δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο ελέγχεται με συστήματα τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισμού,
λειτουργεί σύγχρονο σύστημα GIS για την προληπτική συντήρηση και την άμεση αντιμετώπιση
βλαβών,
εφαρμόζει πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού στην ΕΕΛΘ για την
άρδευση εκτάσεων στην πεδιάδα Χαλάστρας – Καλοχωρίου σε περιόδους λειψυδρίας,
έχει μειώσει σημαντικά τον χρόνο των εργασιών δικτύου (νέες συνδέσεις, μετατοπίσεις,
επεκτάσεις, κ.ά.),
μεριμνά για την επωφελή περιβαλλοντικά και κοινωνικά διαχείριση της λυματολάσπης και
στοχεύει στην ενίσχυση της μονάδας παραγωγής κι εκμετάλλευσης βιοαερίου από
λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στον βιολογικό της Σίνδου, όπως και στην εκμετάλλευση της
θερμογόνου δύναμης που διαθέτει,
εφαρμόζει συστηματικά πρόγραμμα ανακύκλωσης εντός των χώρων εργασίας και
χρησιμοποιεί υλικά φιλικά προς το περιβάλλον,
επικεντρώνεται στον εξορθολογισμό των επαγγελματικών μετακινήσεων και την εφαρμογή
περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες,
διαθέτει α) Εργαστήριο Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος που πραγματοποιεί
καθημερινούς περιβαλλοντικούς ελέγχους στις εκροές εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
και βιομηχανιών (περίπου 1.500 ελέγχους που καταλήγουν σε άνω των 12.000 ποιοτικές
αναλύσεις) και β) Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού που συνεργάζεται με το
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού, λαμβάνει πάνω από
3.000 δείγματα νερού και πραγματοποιεί περίπου 50.000 χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές
ετησίως, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. Και τα δύο εργαστήρια συμμετέχουν
συστηματικά σε ετήσια βάση σε διεργαστηριακές δοκιμές και εφαρμόζουν πλέον σύστημα
διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 17025.
το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος που διαθέτει εφαρμόζει
σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 17025,
παρέχει τεχνογνωσία σε άλλους φορείς διαχείρισης υδάτων, όπως Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης και Αποχέτευσης, και υπηρεσίες εκπαίδευσης σε φορείς και οργανισμούς που
στερούνται εμπειρίας και γνώσης στη διαχείριση υδάτινων πόρων και λυμάτων,
συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Η Εταιρεία σε ανταπόκριση αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας & Θράκης)
αποφάσισε τον Ιούνιο εκ νέου να συνδράμει στον καθαρισμό του Θερμαϊκού κόλπου από επιπλέοντα
αντικείμενα και κηλίδες, καθώς και στην αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και
άλλες ουσίες, ενώ διενεργεί και έκτακτους καθαρισμούς για φαινόμενα ρύπανσης όπως η ερυθρά
παλίρροια. Επίσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος υλοποίησε εθελοντική δράση
δενδροφύτευσης και δημιουργίας λαχανόκηπου στο νέο κέντρο φιλοξενίας του «Φάρου του Κόσμου»
στον Δενδροπόταμο, ο οποίος υλοποιεί σπουδαίο κοινωνικό έργο για την ένταξη νεαρών ρομά σε
ευαίσθητη περιοχή - γκέτο της Θεσσαλονίκης.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ
Η ΕΥΑΘ ΑΕ στον τομέα αυτόν:




διερευνά καινοτόμες διαδικασίες και αυτοματισμούς για τη βέλτιστη καθημερινή λειτουργία
των εγκαταστάσεών της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών (ηλεκτρονικές
συναλλαγές, web-banking, πληρωμές σε ευρύ δίκτυο σούπερ μάρκετ κ.λπ.),
εφαρμόζει κοινωνικό τιμολόγιο ευπαθών ομάδων ακολουθώντας τα ίδια κριτήρια ένταξης στο
κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως κι ένα ευρύ πρόγραμμα διακανονισμού
ληξιπρόθεσμων οφειλών, για όλους ανεξαιρέτως τους οφειλέτες και με ευνοϊκότερους όρους
για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες,

20

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

























οι πολίτες εξυπηρετούνται μέσα από αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κι ένα
ευρύτατο δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (σε 150 καταστήματα
αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο νομό Θεσσαλονίκης και στους όμορους νομούς Χαλκιδικής,
Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σε όλα τα πρακτορεία
ΟΠΑΠ, στα ΕΛΤΑ και τις Τράπεζες),
πραγματοποιεί κατά περίπτωση δωρεές σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
υλοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού για τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε
ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες του πληθυσμού,
προσφέρει απασχόληση και επαγγελματική εμπειρία σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές
τεχνικών σχολών, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης,
συνδράμει στη βελτίωση της ζωής των προσφύγων που είναι εγκατεστημένοι σε κέντρα
υποδοχής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με υλική ενίσχυση (αγορά θερμαντικών
σωμάτων) και έργα υποδομής (εγκαταστάσεις ύδρευσης - αποχέτευσης σε προσφυγικές
δομές, επιδιόρθωση βλαβών),
έχει σταθερή συνεργασία με περιοδικό δρόμου για την ενίσχυση των ανέργων, τα κεντρικά της
γραφεία αποτελούν «προστατευόμενη θέση» για τους πωλητές του, ενώ ενισχύει και τους
ανέργους της Θεσσαλονίκης μέσω του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου,
ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές δράσεις (συγκέντρωση τροφίμων ή
ειδών για απόρους, δρομικά κινήματα με κοινωνικό πρόσημο κ.λπ.),
συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε εκδηλώσεις ειδικού και ευρύτερου
ενδιαφέροντος με θέματα περιβαλλοντικά και με κοινό - στόχο φοιτητές, ειδικούς
επιστήμονες έως και απλούς πολίτες,
διευκολύνει τις σπουδές μέσα από στοχευμένες υποτροφίες. Η Εταιρεία έχει υπογράψει
σύμφωνο συνεργασίας με το ΑΠΘ, αορίστου χρόνου, και χρηματοδοτεί δύο υποτροφίες: οι
δύο είναι ετήσιες και αφορούν σε μεταπτυχιακές σπουδές, συναφείς με τις δραστηριότητες
της ΕΥΑΘ ΑΕ, και η άλλη τετραετής και αφορά στην εκπόνηση διδακτορικού,
παρουσιάζει, εγκεκριμένο από του Υπουργείο Παιδείας ωριαίο πρόγραμμα στα σχολεία με
τίτλο «Ο κύκλος της αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη», προκειμένου να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις καθημερινές μας
απορρίψεις στο δίκτυο της αποχέτευσης,
εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης,
καλλιεργεί οικολογική συνείδηση στους καταναλωτές της με ενημερωτικές δράσεις και κυρίως
με την υποδοχή -σε καθημερινή βάση- δεκάδων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, φοιτητών, συλλόγων, ειδικών ομάδων (προσφύγων κ.λπ.) στο Μουσείο
Ύδρευσης,
συμμετέχει στον διεθνή εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (22 Μαρτίου) και της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) με ενημερωτικές εκδηλώσεις για το ευρύ
κοινό,
υποστηρίζει δράσεις τοπικών φορέων και οργανώσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και
το νερό,
πραγματοποιεί δωρεές ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε σχολεία της Θεσσαλονίκης,

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού η Εταιρεία:





εφαρμόζει για τους υπαλλήλους της πρόγραμμα ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης ζωής και
υγείας,
επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διά βίου εκπαίδευση των υπαλλήλων της
προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες εκπαίδευσης τόσο με εξειδικευμένα σεμινάρια όσο και
προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης,
ενισχύει τις οικογένειες του προσωπικού, καλύπτει δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς
και για κατασκηνωτικά προγράμματα για τα παιδιά των εργαζομένων,
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βραβεύει τα παιδιά των εργαζόμενων για την εισαγωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα,
διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων,
εφαρμόζει πολιτικές που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια όλων των εργαζομένων,
εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα στην ιεραρχική εξέλιξη,
παρέχει στους εργαζόμενους στολές εργασίας και είδη ατομικής προστασίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Στον τομέα του ευ ζην και της πολιτιστικής ανάπτυξης, η ΕΥΑΘ ΑΕ:





λειτουργεί το Μουσείο Ύδρευσης που επισκέπτονται κάθε χρόνο γύρω στα 6.000 παιδιά και
ανεξάρτητες ομάδες επισκεπτών,
ενισχύει αθλητικά σωματεία και συλλόγους,
συνδράμει σε πολιτιστικές δράσεις, αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις στην πόλη
προάγοντας την ιδέα του ευ ζην και του πολιτισμού,
διατηρεί στο Μουσείο Ύδρευσης αρχείο χαρτών, εγγράφων και άλλων ντοκουμέντων που
τεκμηριώνουν την ιστορία της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και είναι στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, όπως και κατά την προηγούμενη, δεν διατηρούσε
υποκαταστήματα εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης μέσω των οποίων ασκεί
τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της.
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν υπήρχαν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που να κατέχονται
από την ίδια ή από άλλη επιχείρηση που περιλήφθηκε στην ενοποίηση.
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, σημειώνεται ότι λόγω της φύσεως της εγκατεστημένης
υποδομής (κυρίως υπόγεια δίκτυα και δεξαμενές), ο τομέας ύδρευσης-αποχέτευσης αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικού μονοπωλίου, όπου είναι πρακτικά αδύνατη η ανάπτυξη
εναλλακτικών δικτύων και η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού, όπου οι καταναλωτές θα
μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών κατεργασμένου (πόσιμου ύδατος).
Επίσης, το προϊόν της ΕΥΑΘ χαρακτηρίζεται από ανελαστικότητα.
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.
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε
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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.
(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Ο Όμιλος 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.
Στις 30/6/2019 δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις.
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 διενεργηθέντων συναλλαγών.
Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κατηγορίες πελατών) και
ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου
Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Στις εμπορικές και
λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν σχετικά
περιορισμένο βαθμό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ
για τις απαιτήσεις από το Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, η εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα
είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κατάρτισης συμβάσεων ή μέσω νομοθετικών
ρυθμίσεων.
Στο τέλος της χρήσης η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος
που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης.
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη
μορφή πιστωτικής εξασφάλισης.
Η Εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το Δημόσιο και ΝΠΔΔ
καθώς προσδοκά ότι θα τις εισπράξει στο σύνολό τους.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας υψηλών ταμειακών
διαθεσίμων.
Όσον αφορά στα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας και του Ομίλου, σημειώνεται ότι είναι
κατατεθειμένα σε λογαριασμούς όψεως και προθεσμίας σε ελληνικές τράπεζες και την Τράπεζα της
Ελλάδος. Από την άλλη, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά και δεν επηρεάζεται από
τυχόν δυσχέρειες, καθώς δεν πραγματοποιούνται σημαντικές συναλλαγές με προμηθευτές του
εξωτερικού, οι οποίες ενδεχομένως να επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία του.
Ο Όμιλος παρακολουθεί και αποτιμά συνεχώς με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις, λαμβάνοντας κάθε
αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής του
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δραστηριότητας και θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε επίδραση που οι
διαμορφούμενες συνθήκες μπορεί να έχουν στη λειτουργία του, την οικονομική του κατάσταση και τα
αποτελέσματά του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά
Στελέχη του καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν σημαντικό ποσοστό του μετοχικού της
κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους). Να σημειωθεί ότι από την
προηγούμενη χρήση (2018), οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ
ΑΕ»). Συνεπώς, ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα μέρη και τις συνδεδεμένες με την «ΕΕΣΥΠ ΑΕ»
οντότητες (βλ. σημείωση 19).
Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου με τα συνδεδεμένα αυτά πρόσωπα κατά την περίοδο 1/1/201930/06/2019 έχουν πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής της
δραστηριότητας. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων προσώπων του Ομίλου και της
Εταιρείας, κατά την περίοδο 1/1/2019 - 30/06/2019 και την 30η Ιουνίου 2019 αντίστοιχα καθώς και την
προηγούμενη περίοδο, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες σε χιλιάδες ευρώ (βλέπε και σημείωση 19
των οικονομικών καταστάσεων):

Έξοδα προς θυγατρική
Έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που
ενοποιούνται με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ
Έξοδα προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη που
ενοποιούνται με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών διοίκησης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01/2019 - 30/06/2019
01/01/2018 - 30/06/2018
-

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/2019 - 30/06/2019
01/01/2018 - 30/06/2018
371

50

96

50

96

6.277

5.801

6.277

5.801

313

332

313

330

Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης αφορούν μισθούς.
Τα έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ενοποιούνται με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ αφορούν κυρίως έσοδα
παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Τα έξοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ενοποιούνται με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ αφορούν κυρίως λήψη
υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος αφορά έξοδα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ, και
μισθώσεις ακινήτων.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Απαιτήσεις από θυγατρική
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
που ενοποιούνται με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ
Υποχρεώσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
που ενοποιούνται με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και
μέλη διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και
μέλη διοίκησης

30/6/2019
-

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
-

30/6/2019
24

31/12/2018
24

640

533

640

533

2.448

2.560

2.448

2.560

5

-

5

-

8

7

6

2

Η απαίτηση της Εταιρείας από τη θυγατρική ποσού € 24 αφορά κυρίως απαίτηση έναντι του
εγκεκριμένου μερίσματος.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ενοποιούνται με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ ποσού €
640 και € 2.448 αφορούν απαιτήσεις για έσοδα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
τιμολογημένα και δεδουλευμένα και λήψη υπηρεσιών και προπληρωμένα έξοδα μισθώσεων ακινήτων.
Οι υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης αφορούν αποδοχές πληρωτέες.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ποσά σε €)
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι
χιλιάδες ευρώ (€ 40.656.000) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες
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(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.
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 2018 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,126 €/μετοχή λόγω
υψηλών ταμειακών διαθεσίμων. 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 ο Ν. 4548/2018, και δεν
υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της. Οι μετοχές της είναι άυλες εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘ. 9 ΕΩΣ
11 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 .
Οι Μέτοχοι που κατείχαν σημαντικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την 30/06/2019
ήταν οι ακόλουθοι :

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΕΕΣΥΠ
ΤΑΙΠΕΔ
SUEZ GROUPE
Λοιποί μέτοχοι

Σύνολο

Αριθμός μετοχών
που κατέχει
18.150.001
8.717.999
1.982.870
7.449.130
36.300.000

Ποσοστό συμμετοχής κατά
την 30.06.2019
50,00%
+1
24,02%
5,46%
20,52%
100,00%

Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης του καταστατικού της με το Ν. 4548/2018 καθώς
δυνάμει του άρθρου 183 του οικείου νόμου, οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να
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τροποποιήσουν τα καταστατικά τους με απόφαση που λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση της
Εταιρείας και με την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί μέσα σε ένα έτος από την έναρξη
ισχύος του νόμου (ήτοι 01/01/2019), δηλαδή έως την 01/01/2020.
ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 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 και Ν. 4548/2018.
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 Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12,13,14 του 4548/2018 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 υπαγορεύεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 48, 49, 52
του 4548/2018. 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 άλλες συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης πέραν της τριμερούς σύμβασης
παραχώρησης μεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ της ΕΥΑΘ Παγίων και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία κυρώθηκε με
τον νόμο 2937/2001 ΦΕΚ 169-Α-26.7.2001.
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.
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 2019 η διανομή συνολικού μερίσματος 0,126
€/μετοχή το οποίο ανήλθε στο ποσό των € 4.574 χιλ. για την χρήση του 2018, έναντι του ποσού των €
8.022 χιλ. για την προηγούμενη χρήση, για το σύνολο των 36.300.000 ανώνυμων μετοχών.
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Μετά την λήξη ισχύος από την 01/01/2019, των διατάξεων των παρ. 5 και 6, του άρθρου 31, του N.
4024/2011, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. α, του άρθρου 33, του N. 4354/2015, η
Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασίες διαβούλευσης με το Σωματείο Εργαζομένων ΣΕΕΥΑΘ, ώστε να
διαμορφωθεί η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31/07/2019 με την με αριθμ. 275/2019 απόφαση το Δ.Σ έκανε αποδεκτή
την από 12/07/2019 επιστολή παραίτησης του κ. Σαμαρά Πέτρου από τη θέση του μη εκτελεστικού
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Στις 02/08/2019, πραγματοποιήθηκε στο χρηματιστηριακό κέντρο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε την εκλογή του κ. Παπαδόπουλου Άγι ως Προέδρου, μη
εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. Το θέμα της εκλογής του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΕΥΑΘ Α.Ε παραπέμφθηκε για συζήτηση σε Γενική Συνέλευση στις 27/08/2019 μετά από
εισήγηση του μετόχου «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε»
Στην από 05/08/2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την υπ.αρ. 276/2019
απόφαση, το Δ.Σ. αποφάσισε τη συγκρότηση του Δ.Σ της ΕΥΑΘ Α.Ε ως εξής:
• Άγις Παπαδόπουλος του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 201633, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 2/8/2019 και λήξη θητείας 2-8-2024.
• Ιωάννης Παπαϊωάννου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ183479, Αντιπρόεδρος Α΄, εκτελεστικό
μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
• Γρηγόριος Πενέλης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ 198072, Αντιπρόεδρος Β΄, Ανεξάρτητο Μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας 21/02/2024.
• Νικόλαος Κλείτου Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 674658, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος,
(Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου). Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας
21/02/2024.
• Στεφανία Τανιμανίδου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ655638, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
• Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 6-4-2017 και λήξη θητείας 10/05/2021.
• Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ660585, Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
• Γεώργιος Αρχοντόπουλος του Σάββα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ733814, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
• Αναστάσιος Σαχινίδης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ906475, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 27/08/2019 οι μέτοχοι
αποφάσισαν:
•
•
•

Την εκλογή του κ. Γεωργιάδη Νάρκισου ως Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε, εκτελεστικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία ήτοι έως 27/08/2024.
Την εκλογή του κ. Κουλούρη Θεόδωρου ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας και
Τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με θητεία αρχόμενη στις 27/08/2019 και
λήγουσα την 10/05/2021 που απαρτίζεται από τον κ. Κλείτου Νικόλαο ως Πρόεδρο και τους κ.
Γκόγκο Παναγιώτη και κ. Κουλούρη Θεόδωρο ως μέλη.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29/08/2019 με την υπ. αρ. 330/2019 απόφαση, ορίστηκε ο κ.
Παπαϊωάννου Ιωάννης ως Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, ενώ δόθηκαν οι
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ιδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου στον κ. Νάρκισο Γεωργιάδη ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και
του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ στον κ. Κουλούρη Θεόδωρο.
Ακολούθως το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Άγις Παπαδόπουλος του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 201633, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 2/8/2019 και λήξη θητείας 2-8-2024.
Νάρκισος Γεωργιάδης του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 199359, Διευθύνων Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 27/8/2019 και λήξη θητείας 27/8/2024.
Ιωάννης Παπαϊωάννου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ183479, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Επενδυτικού Προγράμματος, με εκτελεστικές
αρμοδιότητες καθοριζόμενες ad hoc από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ημερομηνία εκλογής
11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Γρηγόριος Πενέλης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ 198072, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας 21/02/2024.
Νικόλαος Κλείτου του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 674658, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος,
(Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου). Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας
21/02/2024.
Κουλούρης Θεόδωρος του Νικηφόρου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 705629, Μη εκτελεστικό Μέλος,
Ημερομηνία εκλογής 27/8/2019 και λήξη θητείας 27/8/2024.
Στεφανία Τανιμανίδου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ655638, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 06/04/2017 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ660585, Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Γεώργιος Αρχοντόπουλος του Σάββα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ733814, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Αναστάσιος Σαχινίδης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ906475, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, νομίμου εκπροσώπου της ΕΥΑΘ
Α.Ε., αναπληρώνεται από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γιάννη Παπαϊωάννου, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπει το Καταστατικό, η Νομοθεσία και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Τον Προέδρο του Δ.Σ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Πενέλης
Γρηγόριος και αντίστροφα τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ για τους ως άνω
λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού.
Το Σεπτέμβριο του 2019 θα ολοκληρωθεί η διαδικασίας πρόσληψης 10 οδηγών με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 2 μηνών. Επίσης, έχει υποβληθεί αίτημα της
ΕΥΑΘ Α.Ε. στον ΑΣΕΠ για έγκριση προκήρυξης 30 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
διακαίου ορισμένου χρόνου για χρονική διάστημα 8 μηνών.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. στις 12/07/2019 με την υπ. αρ. 006/2019 απόφαση,
έγινε αποδεκτή η από 24/06/2019 επιστολή παραίτησης του κ. Κρεστενίτη Ιωάννη από τη θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ.
Στις 17/07/2019 το Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. με την υπ. αρ. 007/2019 απόφαση, αποφάσισε την
ανάθεση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου στο μέλος το Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Παπαϊωάννου Ιωάννη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:







Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 660585, Πρόεδρος.
Ιωάννης Παπαϊωάννου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 183479, Διευθύνων Σύμβουλος.
Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, Αντιπρόεδρος.
Δέσποινα Λεμονίδου του Ιορδάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 265639, Μέλος.
Πέτρος Νάστος του Στέργιου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 363357, Μέλος.
Δημήτρης Αλεξανδρής του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 683204, Μέλος.

Τέλος, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Θυγατρικής στις 09/09/2019 με την υπ. αρ. 009/2019 απόφαση, το
Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα σε εκτέλεση απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09/09/2019
ως εξής:
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Άγις Παπαδόπουλος του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 201633, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 9/9/2019 και λήξη θητείας 9/9/2022.
Νάρκισος Γεωργιάδης του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 199359, Διευθύνων Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 9/9/2019 και λήξη θητείας 9/9/2022.
Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 660585, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό
μέλος. Ημερομηνία εκλογής 9/9/2019 και λήξη θητείας 9/9/2022.
Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, Μέλος, εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 9/9/2019 και λήξης θητείας 9/9/2022.
Πέτρος Νάστος του Στέργιου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 363357, Μέλος. Ημερομηνία εκλογής 9/9/2019 και
λήξη θητείας 9/9/2022.
Δέσποινα Λεμονίδου του Ιορδάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 265639, Μέλος. Ημερομηνία εκλογής
9/9/2019 και λήξη θητείας 9/9/2022.
Δημήτρης Αλεξανδρής του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 683204, Μέλος. Ημερομηνία εκλογής
9/9/2019 και ημερομηνία λήξης θητείας 9/9/2022.

Την 26η Αυγούστου 2019 ψηφίστηκε από την Βουλή η πλήρης άρση των capital controls που είχαν
επιβληθεί την 29η Ιουνίου του 2015 και από 1η Σεπτεμβρίου του 2019 επιτρέπεται η ελεύθερη
διακίνηση κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό.
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30η Ιουνίου 2019 γεγονότα και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης
των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τα οποία θα μπορούσαν να
επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή, ή άλλα γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές
καταστάσεις.

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άγις Παπαδόπουλος

Νάρκισος Γεωργιάδης

Νίκος Κλείτου

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ. & Πρόεδρος της
Επιτροπής Ελέγχου

Α.Δ.Τ. ΑΝ 201633

Α.Δ.Τ. ΑΝ 199359

Α.Δ.Τ. ΑΜ 674658
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες
επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του
Ν.3556/2007. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η
δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ)
2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση
συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Αραμπατζή Αθανασία
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821

Βαργιεμέζης Χρήστος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

5
5
7

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
31/12/2018

30/6/2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018

70.415
249
3.271
2.991
1.248

72.525
297
3.453
3.119
-

70.415
249
60
3.271
2.991
1.248

72.525
297
60
3.453
3.119
-

50
78.225

50,00
79.444

50
78.285

50
79.504

1.849
57.866
538
82.719

1.755
56.140
899
71.634

1.849
57.850
479
82.354

1.755
56.103
835
71.317

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

142.973

130.428

142.533

130.011

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

221.198

209.871

220.817

209.515

11

40.656
2.830
29.620
102.080
175.186
175.186

40.656
2.830
29.620
100.033
173.138
173.138

40.656
2.830
29.596
101.768
174.850
174.850

40.656
2.830
29.596
99.725
172.807
172.807

12
13

1.957
4.714
1.467
703
15.046
23.887

1.909
5.128
1.642

1.957
4.714
1.467
703
15.046
23.887

1.909
5.128
1.642

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δανεισμός - μακροπρόθεσμος
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα
Επιχορηγήσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Μερίσματα πληρωτέα
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

6

8
9
9
10

15

14
15
16

12.813
337
4.508
4.466
22.125

14.801
23.481
11.946
43
1.263
13.252

12.774
337
4.508
4.461
22.081

14.801
23.481
11.920
43
1.263
13.227

Σύνολο Υποχρεώσεων

46.012

36.733

45.967

36.708

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

221.198

209.871

220.817

209.515

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 36 έως 63 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων
οικονομικών πληροφοριών
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
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30 Ιουνίου
2019

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Σημ
.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0101/0130/06/2019
30/06/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/06/2019
30/06/2018

Πωλήσεις
Μείον: Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

35.622
(20.928)
14.693
506
15.199

39.396
(20.567)
18.829
1.250
20.079

35.622
(20.928)
14.693
471
15.165

39.396
(20.473)
18.923
933
19.856

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

(3.215)
(2.307)
(93)
(205)

(2.692)
(2.525)
(68)
(638)

(3.215)
(2.284)
(93)
(205)

(2.840)
(2.474)
(68)
(679)

Λειτουργικά αποτελέσματα
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

9.378
658
10.036
10.036
(3.414)

14.156
833
14.989
14.989
(4.160)

9.368
657
10.025
10.025
(3.408)

13.796
832
14.628
14.628
(4.144)

6.622

10.829

6.617

10.484

6.622
-

10.829
-

6.617
-

10.484
-

6.622

10.829

6.617

10.484

6.622

10.829

6.617

10.484

-

-

-

-

0,1824

0,2983

0,1823

0,2888

17

Αποτελέσματα μετά φόρων
Κατανέμονται σε:
Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους:
Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην Κατάσταση Αποτελε
σμάτων:

-

Αναλογιστικά αποτελέσματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μέτοχοι Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)

18

-

*Η Εταιρεία προέβη σε αναταξινόμηση εξόδων μεταξύ των κονδυλίων κόστος πωλήσεων, έξοδα λειτουργίας
διάθεσης/διανομής και έξοδα διοικητικής λειτουργίας για την συγκριτική περίοδο 30/06/2018 βάσει της
επικαιροποίησης των κριτηρίων μερισμού της που πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2018.
Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 36 έως 63 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων
οικονομικών πληροφοριών
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(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Ομίλου

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2019 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους 01/01 - 30/06/2019
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο κατά την 30/06/2019 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2017 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.
Προσαρμογή λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9
Προσαρμογή λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15
Υπόλοιπο κατά την 01/01/2018 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους 01/01 - 31/06/2018
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο κατά την 30/06/2018 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2017 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.
Προσαρμογή λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9
Προσαρμογή λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15
Υπόλοιπο κατά την 01/01/2018 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους 01/01 - 31/12/2018
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου 01/01 31/12/2018
Λοιπές Μεταβολές
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2018 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
αποθεματικά

Λοιπά συνολικά
εισοδήματα /
Αποτελέσματα εις νέον

ΣΥΝΟΛΟ

40.656

2.830

12.583

17.035

100.034

173.138

-

-

-

-

6.622
(4.574)

6.622
(4.574)

40.656

2.830

12.583

17.035

102.082

175.186

40.656
-

2.830
-

12.029
-

17.035
-

89.874
(877)
5.555

162.424
(877)
5.555

40.656

2.830

12.029

17.035

94.552

167.102

-

-

-

-

10.829
(8.022)

10.829
(8.022)

40.656

2.830

12.029

17.035

97.359

169.909

40.656
-

2.830
-

12.029
-

17.035
-

89.874
(877)
5.555

162.424
(877)
5.555

40.656

2.830

12.029

17.035

94.552

167.102

-

-

554

-

13.447

14.000

-

-

-

-

84
(26)
(8.022)

84
(26)
(8.022)

40.656

2.830

12.583

17.035

100.034

173.138

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 36 έως 63 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων
οικονομικών πληροφοριών
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Εταιρείας

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2019 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους 01/01 - 30/06/2019
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο κατά την 30/06/2019 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2017 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.
Προσαρμογή λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9
Προσαρμογή λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15
Υπόλοιπο κατά την 01/01/2018 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους 01/01 - 30/06/2018
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο κατά την 30/06/2018 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2017 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.
Προσαρμογή λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9
Προσαρμογή λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15
Υπόλοιπο κατά την 01/01/2018 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους 01/01 - 31/12/2018
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα περιόδου 01/01 31/12/2018
Διανεμηθέντα μερίσματα
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2018 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορά
υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
αποθεματικά

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
/ Αποτελέσματα εις νέον

Σύνολο

40.656

2.830

12.562

17.035

99.725

172.807

-

-

-

-

6.617
(4.574)

6.617
(4.574)

40.656

2.830

12.562

17.035

101.768

174.850

40.656
-

2.830
-

12.007
-

17.035
-

89.880
(877)
5.555

162.408
(877)
5.555

40.656

2.830

12.007

17.035

94.559

167.087

-

-

-

-

10.484
(8.022)

10.484
(8.022)

40.656

2.830

12.007

17.035

97.020

169.549

40.656
-

2.830
-

12.007
-

17.035
-

89.880
(877)
5.555

162.408
(877)
5.555

40.656

2.830

12.007

17.035

94.559

167.087

-

-

554

-

13.105

13.660

-

-

-

-

84
(8.022)

84
(8.022)

40.656

2.830

12.562

17.035

99.725

172.807

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 36 έως 63 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων
οικονομικών πληροφοριών
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Έμμεση Μέθοδος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές
Δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρου
εισοδήματος (συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Προβλέψεις
Αντιλογισμός προβλέψεων
προηγούμενων χρήσεων
Τόκοι και συναφή (έσοδα) / έξοδα

5
6

13

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-30/06/2019

01/01-30/06/2018

01/01-30/06/2019

01/01-30/06/2018

10.036

14.989

10.025

14.628

3.255
177

3.226

3.255
177

3.226

(176)
1.714

(176)
1.436

(176)
1.701

(176)
1.738

(135)
(658)
14.213

(827)
(833)
17.814

(135)
(657)
14.189

(552)
(832)
18.032

(94)

(4)

(94)

(4)

(2.287)

(7.235)

(2.298)

(7.194)

1.619

(1.506)

1.606

505

(1.121)

448

(1.121)

448

(49)

(42)

(49)

(42)

12.281

9.476

12.234

11.744

(1.097)
155

(847)
(35)
295

(1.097)
154

(847)
(35)
(2.400)
294

(942)

(587)

(943)

(2.988)

(254)

-

(254)

-

(254)

-

(254)

-

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

11.085

8.889

11.037

8.756

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
στην έναρξη του έτους

71.634

65.210

71.317

64.914

82.719

74.098

82.354

73.670

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άυλων παγίων
Αύξηση της επένδυσης σε θυγατρικές
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
μισθώσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
στο τέλος της περιόδου

5
5

15

10

Οι γνωστοποιήσεις στις σελίδες 36 έως 63 συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων
οικονομικών πληροφοριών
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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»), εδρεύει επί της οδού Εγνατίας 127 στη Θεσσαλονίκη (Τ.Κ. 54 635), αποτελεί μία εισηγμένη
εταιρεία από το 2001, της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης
Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε
περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης.
Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΕΥΑΘ Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία, η
οποία συνεστήθη με το άρθρο 20 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄) κατόπιν της συγχώνευσης των
ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Υ.Θ. Α.Ε.) και Οργανισμός
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Α.Θ. Α.Ε.). Σύμφωνα με το άρθρο 18 του N. 2937/2001, η Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 22 του Ν. 2733/1999,
το οποίο εφαρμόζεται στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και συμπληρωματικά
από τις διατάξεις του α.ν. 1563/1939, του ν.δ. 787/1970, των π.δ. 156/1997 και 157/1997 και του
άρθρου 20 του Ν. 2651/1998, τελεί δε υπό την εποπτεία των Υπουργών Οικονομικών και ΜακεδονίαςΘράκης.
Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 2937/2001 δημοσιεύθηκε η Απόφαση
ΕΓΑ/606/26-07-2001 (ΦΕΚ Β 989/30-07-2001) των Υπουργών Οικονομίας – Οικονομικών - Μακεδονίας
– Θράκης και καταρτίστηκε το καταστατικό της εταιρίας. Το εν λόγω καταστατικό όπως τροποποιήθηκε
και κωδικοποιήθηκε την 31-05-2018 καταχωρήθηκε νομίμως στο ΓΕΜΗ την 24-07-2018 με αριθ. καταχ.
1430512 (ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 1195562). Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης του
καταστατικού της με το Ν. 4548/2018 καθώς δυνάμει του άρθρου 183 του οικείου νόμου, οι
υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους με απόφαση που
λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας και με την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα
ληφθεί μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου (ήτοι 01/01/2019), δηλαδή έως την
01/01/2020.
Στους σκοπούς της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., όπως προβλέπεται ρητώς στην παρ. 2 του άρθρου 18 Ν. 2937/2001 και
το άρθρο 4 παρ. 1 (α) του καταστατικού της, περιλαμβάνονται και η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση,
επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Για την εκπλήρωση των σκοπών της
η εταιρία μπορεί, μεταξύ άλλων, να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις.
Περαιτέρω, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 20 του Ν. 2937/2001 και της από 27-7-2001 τριμερούς
σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ Α.Ε.
χορηγήθηκε στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης στις γεωγραφικές περιοχές που εκτείνεται η δραστηριότητά της, όπως αυτή περιγράφεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου.
Επίσης, ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρείας «ΕΥΑΘ Υπηρεσιών Α.Ε.» έχει σκοπό την παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσα από τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ δραστηριοποιείται
και στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ως (με εκμετάλλευση κυρίως υδάτων που
προέρχονται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία, αγωγούς).

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

Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Νάρκισος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Παπαϊωάνου , Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Γρηγόριος Πενέλης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Κλείτου, Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος
Κουλούρης Θεόδωρος, μη εκτελεστικό μέλος
Στεφανία Τανιμανίδου, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Γκόγκος, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
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9. Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος
10. Γεώργιος Αρχοντόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων
11. Αναστάσιος Σαχινίδης, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων

Έδρα εταιρείας:

Εγνατία 127
54635, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:

41913/ 06/ Β/ 98/ 32

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

58240404000

Ελεγκτική Εταιρεία:

GRANT THORNTON AE
Ζεφύρου 56
175 64 Παλαιό Φάληρο
Αθήνα, Ελλάδα
Α.Μ.ΣΟΕΛ 127

2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις οικονομικές
καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου του 2018. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για τη
σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών της εξαμηνιαίας περιόδου
που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των
ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 και περιγράφονται
σε αυτές, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν, η
εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και
παρατίθενται παρακάτω. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να
συμφωνούν με τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου. Διαφορές που
τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες και
των αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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 Εταιρείας. Κατά την σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών
οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις, που υιοθετήθηκαν από τη
Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου, είναι συνεπείς με αυτές που
εφαρμόστηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018. Επίσης, οι κύριες
πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, που υπήρχαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018, παρέμειναν ίδιες και για τις ενδιάμεσες συνοπτικές
οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε
τρέχουσες αξίες και την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. την
26.09.2019.
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ (€).
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2.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την κλειόμενη οικονομική περίοδο
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2019 ή μεταγενέστερα. Στην χρήση 2019 ο Όμιλος και η
Εταιρεία υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις
και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή
τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2019.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Το ΔΠΧΑ 16
αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις», την ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν
μίσθωση», την ΜΕΔ 15 «Λειτουργικές μισθώσεις - Κίνητρα» και την ΜΕΔ 27 «Αξιολόγηση συναλλαγών
που έχουν τη νομική μορφή μίσθωσης». Το Πρότυπο εισάγει τις αρχές για την αναγνώριση,
επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων και απαιτεί από τον μισθωτή να
αναγνωρίζει όλες τις μισθώσεις με ένα ενιαίο μοντέλο στις οικονομικές καταστάσεις.
Η επίδραση από την εφαρμογή του Προτύπου στον Όμιλο και την Εταιρεία περιγράφεται στη Σημείωση
2.3.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη
συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και
καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις..
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας
εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου
του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών.
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες
συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της
καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ:
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 20152017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος
του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον
κύκλο αυτό είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο
αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για
χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και
υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με
τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά
μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται,
συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ.
Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις
διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα
οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με
συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια
της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την
επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις
Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του
ενεργητικού και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και
υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών,
επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης,
της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική
πληροφόρηση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.3 Μεταβολές στις λογιστικές αρχές
Ο Όμιλος εφαρμόζει το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» από την 1η Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16
εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο αναγνώρισης των μισθώσεων στις οικονομικές καταστάσεις. Με την
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υιοθέτηση του προτύπου ο Όμιλος ως μισθωτής αναγνωρίζει στην κατάσταση οικονομικής θέσης
δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεις μίσθωσης, την ημερομηνία που τα
μισθωμένα πάγια καθίστανται διαθέσιμα για χρήση. Η λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για
τους εκμισθωτές παραμένει ίδια με αυτή του ΔΛΠ 17.
Ο Όμιλος εφάρμοσε το πρότυπο χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης. Σύμφωνα με
τη μέθοδο αυτή, το πρότυπο εφαρμόζεται αναδρομικά με τη σωρευτική επίδραση της εφαρμογής του
να αναγνωρίζεται την 1η Ιανουαρίου 2019, χωρίς επαναδιατύπωση των συγκριτικών ποσών για τα
προηγούμενα έτη.
Οι αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές αναφορικά με τις μισθώσεις που εφαρμόστηκαν πρώτη φορά στη
χρήση 2019, καθώς και η επίδραση από την υιοθέτηση αυτών αναλύονται παρακάτω:
Α. Ως μισθωτής
Με βάση το προηγούμενο πρότυπο (ΔΛΠ 17), ο Όμιλος και η Εταιρεία (ως μισθωτές) ταξινομούσαν τις
μισθώσεις ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές με βάση την αξιολόγηση εάν μεταβιβάζονται όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα
από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16,
αναγνωρίζεται το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις μίσθωσης για
τις περισσότερες από τις μισθώσεις στις οποίες αντισυμβάλλεται ως μισθωτής, εκτός από μισθώσεις
μικρής αξίας, οι πληρωμές των οποίων καταχωρούνταν με σταθερή μέθοδο στην κατάσταση
αποτελεσμάτων σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Συγκεκριμένα, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ως ένα
δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το
μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται ανάμεσα στην
υποχρέωση μίσθωσης και τον τόκο, ο οποίος χρεώνεται στα αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της
μίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης σε κάθε περίοδο.
Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και στη
συνέχεια μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και τυχόν απομείωσης. Το
δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου ή της
διάρκειας μίσθωσής του, με τη σταθερή μέθοδο. Η αρχική επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης
στοιχείων του ενεργητικού αποτελείται από:
• το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης,
• τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν από αυτήν, μειωμένες κατά το
ποσό των προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων,
• τις αρχικές δαπάνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο,
• τα κόστη αποκατάστασης.
Τέλος, προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης μίσθωσης.
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των μισθωμάτων, που δεν
καταβλήθηκαν στην έναρξη της μίσθωσης. Προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή,
εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο
δανεισμού (IBR). Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το κόστος που ο μισθωτής θα όφειλε να
πληρώσει για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας
με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον και με παρόμοιους
όρους και υποθέσεις. Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των:
• σταθερών μισθωμάτων (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών μισθωμάτων),
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• μεταβλητών μισθωμάτων, που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη,
• υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί,
• τιμής εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς, εάν ο εκμισθωτής είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα
εξασκήσει το δικαίωμα,
• κυρώσεων λήξης μιας μίσθωσης, εάν ο εκμισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωμα.
Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το χρηματοοικονομικό
κόστος τους και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Τέλος, επανεκτιμώνται όταν υπάρχει
αλλαγή: α) στα μισθώματα εξαιτίας αλλαγής κάποιου δείκτη, β) στην εκτίμηση του ποσού της
υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί, ή γ) στην αξιολόγηση ενός δικαιώματος επιλογής
αγοράς ή επέκτασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι θα εξασκηθεί ή ενός δικαιώματος επιλογής λήξης
της σύμβασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι δεν θα εξασκηθεί.
B. Ως εκμισθωτής
Όταν ενσώματα πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων
καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας
αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την
εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας
τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. Ο
Όμιλος και η Εταιρεία δεν αντισυμβάλλονται με την ιδιότητα του εκμισθωτή.
Γ. Επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις
Με την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, ο Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσαν τα παρακάτω:
Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές:
Δεν προϋπήρχαν μισθώσεις του Όμιλου ή της Εταιρείας ταξινομημένες ως χρηματοδοτικές βάσει του
προηγούμενου προτύπου.
Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές:
Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνώρισαν δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις
αυτές που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός των εξαιρέσεων του προτύπου για τα
συμβόλαια μίσθωσης με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των δώδεκα μηνών κατά την ημερομηνία
αρχικής εφαρμογής του προτύπου, για τα συμβόλαια που το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι
χαμηλής αξίας, καθώς και για τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσαν την
απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης (“modified retrospective approach”), βάσει της οποίας
αναγνώρισαν:
α) υποχρέωση για μισθώσεις, η οποία επιμετρήθηκε ως η παρούσα αξία μέσω της προεξόφλησης των
μελλοντικών μισθωμάτων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate) που ίσχυε
κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του προτύπου, και
β) δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου (“right-of-use asset”), το οποίο αναγνωρίστηκε σε ένα
ποσό που ισούται με την αντίστοιχη υποχρέωση για μισθώσεις, αναπροσαρμοσμένο για τις
προπληρωμές και δεδουλευμένες πληρωμές μισθωμάτων που είχαν αναγνωριστεί στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης στις 31/12/2018.
Για τις μισθώσεις στις οποίες προβλέπονται δικαιώματα του Ομίλου και της Εταιρείας για επέκταση της
μίσθωσης ή λύσης της μίσθωσης, έγινε εκτίμηση της διοίκησης για το αν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα
δικαιώματα θα εξασκηθούν ή όχι με βάσει την προγενέστερη εμπειρία και το επιχειρηματικό πλάνο
του Ομίλου και της Εταιρείας.
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Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων τα οποία παρουσιάζονται στο
ενεργητικό της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας σχετίζονται με
δικαιώματα χρήσης κτιρίων.
Ως αποτέλεσμα από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, σε σχέση με τις μισθώσεις που προηγουμένως
ήταν ταξινομημένες ως λειτουργικές, κατά την 30/06/2019 ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνώρισαν €
1.425 χιλ. δικαιώματα χρήσης και € 1.283 χιλ. υποχρεώσεις μίσθωσης.
Επιπλέον, σε σχέση με τις παραπάνω μισθώσεις ο Όμιλος αναγνώρισε για την περίοδο από 01/01/2019
έως 30/06/2019 αποσβέσεις και χρηματοοικονομικά έξοδα αντί για έξοδα από μισθώσεις. Για την
εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30/06/2019 ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνώρισαν € 177 χιλ.
αποσβέσεις από δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων, και € 12 χιλ. τόκους από υποχρεώσεις
μισθώσεων. Τα έξοδα ενοικίων από βραχυπρόθεσμα συμβόλαια και περιουσιακά στοιχεία χαμηλής
αξίας ανήλθαν σε € 12 χιλ.
Τέλος, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 θετική επίδραση στο EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας
ανήλθε σε περίπου €188 χιλ., καθώς με βάση το ΔΛΠ 17 οι πληρωμές από λειτουργικές μισθώσεις
συμπεριλαμβάνονταν στο EBITDA, αλλά μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι αποσβέσεις των
δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων και οι τόκοι των υποχρεώσεων από μισθώσεις δεν θα
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του EBITDA. Τέλος, οι ταμειακές ροές του Ομίλου και της
Εταιρείας από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2019, και αντίστοιχα οι
ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά ένα ποσό περίπου €254 χιλ.,
καθώς οι πληρωμές του κεφαλαίου και των τόκων των υποχρεώσεων από μισθώσεις θα ταξινομoύνται
ως ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
Οι επιδράσεις στις αναγνωρισμένες μισθώσεις καθώς και στα λοιπά κονδύλια της κατάστασης
χρηματοοικονομικής θέσης από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 την 01/01/2019 παρουσιάζονται
αναλυτικότερα στους πίνακες που ακολουθούν (ποσά σε € '000) :

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018
Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Υποχρεώσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 προ προεξόφλησης
Μέσο σταθμικό προεξοφλητικό επιτόκιο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.557
(23)
1.534

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.557
(23)
1.534

4%

4%

Υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

1.283

1.283

Εκ των οποίων:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

814
469
1.283

814
469
1.283
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31/12/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του
Ενεργητικού
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΔΠΧΑ 16
ΔΠΧΑ 16 προσαρμογές
ανακατατάξεις
μετάβασης

1.283

(80)
142

72.525
297
3.453
3.039
1.425

72.525
297
60
3.453
3.119
-

1.283

(80)
142

50

-

-

50

50

-

-

79.444

1.283

62

80.789

79.504

1.283

62

1.755

-

-

-

-

899
71.634
130.428

-

Σύνολο Ενεργητικού

209.871

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

01/01/2019 αναπροσαρμοσμένο

72.525
297
60
3.453
3.039
1.425

50

56.140

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Μερίσματα πληρωτέα
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων

31/12/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΠΧΑ 16
ΔΠΧΑ 16 προσαρμογές
ανακατατάξεις
μετάβασης

72.525
297
3.453
3.119
-

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του
Ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά
περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές προς τους
εργαζομένους
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και
έξοδα
Επιχορηγήσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μισθώσεων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων
Υποχρεώσεων

01/01/2019 αναπροσαρμοσμένο

1.755

80.849

1.755

-

-

56.103

-

-

(62)
(62)

56.140
837
71.634
130.366

835
71.317
130.011

-

(62)
(62)

56.103
773
71.317
129.949

1.283

-

211.154

209.515

1.283

-

210.798

40.656
2.830
29.620
100.033
173.138
173.138

-

-

40.656
2.830
29.620
100.033
173.138

40.656
2.830
29.596
99.725
172.807
172.807

-

-

40.656
2.830
29.596
99.725
172.807

1.909

-

-

1.909

-

-

5.128

-

-

5.128

-

-

1.642

-

-

1.642

-

-

-

814

173.138

1.909
5.128
1.642

1.755

172.807

1.909
5.128
1.642

-

814

-

14.801

-

-

814
14.801

14.801

23.481

814

-

24.295

23.481

814

-

24.295

11.946
43
1.263

469
-

-

11.946
469
43
1.263

11.920
43
1.263

469
-

-

11.920
469
43
1.263

13.252

469

-

13.721

13.227

469

-

13.696

36.733

1.283

-

38.016

36.708

1.283

-

37.991

209.871

1.283

-

211.154

209.515

1.283

814
14.801

-

210.798
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2.4 Βάση ενοποίησης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής
και της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μητρική και η
θυγατρική εταιρεία που περιλήφθηκε στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής, την
χώρα που εδρεύουν καθώς και την δραστηριότητα τους.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

% ΟΜΙΛΟΥ

ΧΩΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Υπηρεσίες Ύδρευσης& Αποχέτευσης

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

100%

ΕΛΛΑΔΑ

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

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

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

3.1

Ανάλυση ανά Επιχειρηματικό Τομέα (πρωτεύων τύπος πληροφόρησης)
3.1.1

Κατανομή κατάστασης αποτελεσμάτων ανά επιχειρηματικό τομέα

Δεδομένα Ομίλου για την περίοδο 01.01 - 30.06.2019
Παροχή Υπηρεσιών
Παροχή Υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ
Ύδρευσης
Αποχέτευσης
Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

23.515
(12.156)
11.359

12.107
(8.772)
3.335

35.622
(20.928)
14.693

334

172

506

(2.006)
(1.457)
(48)
(136)

(1.210)
(850)
(45)
(70)

(3.215)
(2.307)
(93)
(205)

8.046

1.332

9.378

447
8.493
8.493
(2.890)
5.603

211
1.543
1.543
(525)
1.019

658
10.036
10.036
(3.414)
6.622

9.606

3.028

12.634
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Δεδομένα ομίλου για την περίοδο 01.01 - 30.06.2018
Παροχή Υπηρεσιών
Παροχή Υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ
Ύδρευσης
Αποχέτευσης
Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)

27.022
(11.601)
15.421

12.374
(9.844)
2.529

39.396
(21.446)
17.950

625

625

1.250

(941)
(1.508)
(40)
(319)

(696)
(1.193)
(28)
(319)

(1.637)
(2.701)
(68)
(638)

13.238

918

14.156

417
13.654
13.654
(3.831)
9.823

417
1.335
1.335
(329)
1.005

833
14.989
14.989
(4.160)
10.829

14.624

2.581

17.206

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

3.1.2 Κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά επιχειρηματικό τομέα.

Δεδομένα ομίλου
Πάγιο ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις, Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία & Λοιπές
Απαιτήσεις
Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων
Υποχρεώσεις
Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων

Παροχή Υπηρεσιών
Ύδρευσης
40.904

Προσθήκες Ενσωμάτων και Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων

Δεδομένα Ομίλου για 30.06.2019
Παροχή Υπηρεσιών
Αποχέτευσης
31.008

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ
71.912

37.963

20.441

58.404

78.867
11.935
11.935

51.449
1.467
6.427
7.893

90.882
221.198
1.467
18.362
201.369
221.198

472

626

1.098

Δεδομένα Ομίλου για 31.12.2018
Δεδομένα ομίλου
Πάγιο ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις, Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία & Λοιπές
Απαιτήσεις
Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
Μελλοντικά έσοδα επιχορηγήσεων
Υποχρεώσεις
Μη Κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων

Παροχή Υπηρεσιών
Ύδρευσης
41.422

Παροχή Υπηρεσιών
Αποχέτευσης
31.400

37.075

19.963

57.038

78.497
7.793
7.793

51.363
1.642
4.196
5.839

80.011
209.871
1.642
11.989
196.240
209.871

884

1.172

2.056

Προσθήκες Ενσωμάτων και Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων

3.2

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ
72.822

Ανάλυση ανά Γεωγραφικό Τομέα (δευτερεύων τύπος πληροφόρησης)

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

4.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου προήλθε από πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και
ανήλθε στο ποσό των €35.622 έναντι € 39.396 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας
μείωση κατά € 3.774 ή 9,58%. Η διακύμανση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στους παρακάτω
παράγοντες:


Στην εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής (από 01/05/2019), η οποία ακολουθεί τη
λογική της μείωσης της τιμής του νερού στις χαμηλές κλίμακες κατανάλωσης (ο μεγαλύτερος
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όγκος καταναλωτών) και της αύξησης στις υψηλές για την αποφυγή της κατασπατάλησης του
φυσικού πόρου.
Από το Μάρτιο του 2018 και για 4 μήνες περίπου υπήρξε μία δυσχέρεια στις καταμετρήσεις
των υδρομέτρων, γεγονός που οδήγησε σε έκδοση λογαριασμών βάσει ιστορικότητας
στοιχείων για την ίδια περίοδο. Η ανωτέρω αλλαγή στη μεθοδολογία οδήγησε σε μία
αυξημένη τιμολόγηση στο Α΄εξάμηνο του 2018 έναντι του Β’ εξαμήνου. Στο τέλος της χρήσης
2018 οι τιμολογήσεις ομαλοποιήθηκαν και το έσοδο της χρήσης 2018 έχει αναγνωριστεί στο
σύνολό του.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει στο ενεργητικό της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ένα ποσό
από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης βάσει αυτών, προτού ο
πελάτης πληρώσει ή/και προτού καταστεί απαιτητή η πληρωμή, όπως για παράδειγμα στην
περίπτωση που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται/παρέχονται στον πελάτη πριν από
την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου. Ο Όμιλος προχώρησε σε επαναξιολόγηση του ανωτέρω
στοιχείου του ενεργητικού για την εξάμηνη περίοδο και κατέληξε στο ποσό το οποίο αναμένει
να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που μεταβίβασε σε πελάτες
του μέχρι το τέλος της εξάμηνης περιόδου.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 20.928 έναντι € 20.567 την αντίστοιχη περίοδο του 2018,
σημειώνοντας αύξηση κατά € 362 ή 1,76%. Συνεπώς το Μικτό Κέρδος την κλειόμενη περίοδο ανήλθε σε
€ 14.693 έναντι των € 18.829 της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση κατά € 4.136 ή
21,96%. Η αύξηση του κόστους πωληθέντων προκύπτει εξαιτίας των αυξημένων τιμολογήσεων από
λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο), κυρίως στο δίκτυο ύδρευσης , στα αντλιοστάσια
και στον βιολογικό σταθμό.
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 506 έναντι € 1.250, μειωμένα κατά € 744 ή 59,54%
εξαιτίας κυρίως από μείωση στην αναστροφή προβλέψεων επίδικων υποθέσεων οι οποίες
διευθετήθηκαν κατά την κλειόμενη περίοδο.
Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 331 ή 6,25% εξαιτίας κατά κύριο λόγο της
πρόβλεψης επισφάλειας που διενεργήθηκε βάσει όσων επιτάσσει το ΔΠΧΑ 9 και η οποία ήταν
αυξημένη κατά € 319 σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο 2018.
Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 205 έναντι € 638 το συγκριτικό εξάμηνο του 2018
σημειώνοντας μείωση 67,8% εξαιτίας μειωμένων καταβληθέντων αποζημιώσεων σε τρίτους.
Εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων, τα προ Φόρων Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των € 10.036
έναντι των € 14.989 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση € 4.953 ή 33,05%
περίπου. Τέλος, τα μετά Φόρων Κέρδη την 30/06/2019 διαμορφώθηκαν σε € 6.622 από € 10.829 χιλ.,
σημειώνοντας μείωση κατά € 4.207 ή 38,85%.
Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν κατά
την τρέχουσα χρήση, σε € 12.634 έναντι € 17.206 σημειώνοντας μείωση κατά € 4.572 ή 26,57%.
Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανήλθαν κατά την 30/06/2019 σε € 82.719
έναντι € 71.634 την 31/12/2018 σημειώνοντας αύξηση κατά € 11.085 ή 15,47%.

5.

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 01.01.2019
Προσθήκες 01.01 - 30.06.2019
Σύνολο στις 30.06.2019

Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2019
Αποσβέσεις περιόδου 01.01 30.06.2019
Τακτοποιήσεις 01.01 - 30.06.2019
Σύνολο στις 30.06.2019

Καθαρή αναπόσβεστη αξία
31.12.2018
Καθαρή αναπόσβεστη αξία
30.06.2019

ΓήπεδαΟικόπεδα

Κτίρια και
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
και
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

18.896
18.896

5.899
34
5.932

118.543
70
118.613

1.881
1.881

3.987
314
4.301

4.445
679
5.124

153.651
1.097
154.747

-

2.192

74.593

1.221

3.118

-

81.124

-

78
2
2.272

2.984
77.577

43
1.264

101
3.219

-

3.207
2
84.333

18.896

3.707

43.950

660

869

4.445

72.526

18.896

3.660

41.036

617

1.082

5.124

70.415

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα
και λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη

Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓήπεδαΟικόπεδα

Κτίρια και
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
και
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

18.896
18.896

5.899
34
5.932

118.543
70
118.613

1.881
1.881

3.987
314
4.301

4.445
679
5.124

153.651
1.097
154.747

Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2019
Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 30.06.2019
Τακτοποιήσεις 01.01 - 30.06.2019
Σύνολο στις 30.06.2019

-

2.192
78
2
2.272

74.593
2.984
77.577

1.221
43
1.264

3.118
101
3.219

-

81.124
3.207
2
84.333

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2018
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30.06.2019

18.896
18.896

3.707
3.660

43.950
41.036

660
617

869
1.082

4.445
5.124

72.526
70.415

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 01.01.2019
Προσθήκες 01.01 - 30.06.2019
Σύνολο στις 30.06.2019

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα
και λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη

Σύνολο

Οι προσθήκες στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού €679 αφορούν έργα επεκτάσεων και
βελτιώσεων των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λογισμικά Προγράμματα

Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισμικά Προγράμματα

Σύνολο

1.172
1.172

1.172
1.172

1.172
1.172

1.172
1.172

Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2019
Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 30.06.2019
Σύνολο στις 30.06.2019

875
48
923

875
48
923

875
48
923

875
48
923

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2018
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30.06.2019

297
249

297
249

297
249

297
249

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 01.01.2019
Σύνολο στις 30.06.19

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα
βάρη.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων τα οποία παρουσιάζονται στο
ενεργητικό της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας σχετίζονται με
δικαιώματα χρήσης κτιρίων. Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας και του
Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.425

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.425

Αποσβέσεις περιόδου 01.01 - 30.06.19
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

(177)
1.248

(177)
1.248

7.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

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

30-Ιουν-19

31-Δεκ-18

60
60
60

60
2.400
(2.400)
60
60

Υπόλοιπο έναρξης
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συμμετοχών
Απομείωση συμμετοχών
Πώληση μεριδίων θυγατρικής
Υπόλοιπο λήξης

Η Εταιρεία με την υπ’ αριθμ. 270/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε μέσα στο
Μάιο του 2018 σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., ύψους
€ 2.400.000 με καταβολή μετρητών. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό
κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε € 2.460.000 διαιρούμενο σε 4.920.000 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 0,50. Η Εταιρεία, σύμφωνα με τις ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές και τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 36, σχημάτισε ισόποση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρόβλεψη
απομείωσης της Θυγατρικής, στηριζόμενη στην παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που
αναμένονται να εισρεύσουν από τη Θυγατρική της.

8.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμαανταλλακτικά
Απομείωση Αποθεμάτων
Σύνολο μετά την απομείωση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-19

31-Δεκ-18

30-Ιουν-19

31-Δεκ-18

1.885
(35)
1.849

1.791
(35)
1.755

1.885
(35)
1.849

1.791
(35)
1.755

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου υφίσταται πρόβλεψη απομείωσης ποσού €35 (2018: €35). Επί των
αποθεμάτων του Ομίλου δεν υφίστανται ενέχυρα.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

9.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30-Ιουν-19
31-Δεκ-18
Απαιτήσεις από πελάτες
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων και συμβατικών περιουσιακών στοιχείων

43.509
30.409
13.506
851
88.275
(30.409)
57.866

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30-Ιουν-19
31-Δεκ-18

42.096
28.906
13.242
802
85.045
(28.906)
56.140

43.493
30.396
13.506
851
88.246
(30.396)
57.850

42.078
28.906
13.242
784
85.009
(28.906)
56.103

Το κονδύλι «Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία» αφορά δεδουλευμένα, μη τιμολογημένα έσοδα στους
πελάτες, από παροχή νερού και υπηρεσίες αποχέτευσης και τα οποία πρόκειται να τιμολογηθούν σε
επόμενη περίοδο.
Το κονδύλι «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» περιλαμβάνει κυρίως έσοδα από τόκους προθεσμιακών
καταθέσεων εισπρακτέους.
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.
Το 15% του υπολοίπου των εμπορικών απαιτήσεων οφείλεται από έναν πελάτη, ωστόσο καθώς αφορά
οργανισμό του ελληνικού δημοσίου η Εταιρεία θεωρεί πως δεν υπάρχει θέμα αδυναμίας εξόφλησης
των ποσών που οφείλει στην Εταιρεία, καθώς επίσης ούτε κίνδυνος συγκέντρωσης από την παροχή
πίστωσης στο συγκεκριμένο πελάτη.

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

Δάνεια και λοιπές απαιτήσεις από το προσωπικό
Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και
πιστώσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-19

31-Δεκ-18

30-Ιουν-19

31-Δεκ-18

423
794

432
1.012

423
24
710

432
24
925

112

112

112

112

61
1.389
(851)
538

193
1.749
(851)
899

61
1.330
(851)
479

193
1.686
(851)
835

Στο κονδύλι «Δάνεια και λοιπές απαιτήσεις από το προσωπικό» περιλαμβάνονται άτοκες
βραχυπρόθεσμες προκαταβολές μισθοδοσίας, ταμειακές διευκολύνσεις και βραχυπρόθεσμα έντοκα
δάνεια προς το προσωπικό.
Ο λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων κατά την 30/06/2019 περιλαμβάνει κυρίως
απαιτήσεις-λογαριασμούς προς απόδοση των εισπρακτόρων και λοιπών συνεργατών της Εταιρείας.

Τέλος, η μεταβολή των επισφαλών απαιτήσεων (εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων) και της
διενεργηθείσας πρόβλεψης αναλύεται ως εξής:
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου με ΔΛΠ 39
Αναδιατύπωση της πρόβλεψης μέσω
αποτελεσμάτων εις νέον
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου με ΔΠΧΑ 9
Προβλέψεις (έξοδα) τρέχουσας χρήσης
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις στην
τρέχουσα χρήση
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 / 31
Δεκεμβρίου 2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-19

31-Δεκ-18
25.700

29.757
2.097

26.577
3.732

30-Ιουν-19

31-Δεκ-18
25.700

29.757
2.083

26.577
3.732

877

(593)

877

(552)

31.260

29.757

(593)

(552)

31.247

29.757

Για την επιμέτρηση των αναμενόμενων μελλοντικών πιστωτικών ζημιών, ο Όμιλος και η Εταιρεία
διαχωρίζει τις απαιτήσεις με βάση την ενηλικίωσή τους. Το ποσοστό ζημίας για κάθε κατηγορία
απαιτήσεων εκτιμήθηκε με βάση ιστορικά στοιχεία καθώς και τρέχουσες συνθήκες.
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.

10.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-19

31-Δεκ-18

30-Ιουν-19

31-Δεκ-18

Ταμειακά διαθέσιμα
Καταθέσεις όψεως
Προθεσμιακές καταθέσεις

37
45.682
37.000

124
34.510
37.000

37
45.317
37.000

124
34.192
37.000

Σύνολο

82.719

71.634

82.354

71.317

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και της θυγατρικής της και
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.
Το σύνολο των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες οι
οποίες υπόκεινται στον περιορισμό της κίνησης των κεφαλαίων.
α

Σε εφαρμογή της από 20/04/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41 ) η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
προχώρησε στις 22/04/2016 σε άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της
Ελλάδος με κατάθεση ποσού €25.000.

11.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας/Ομίλου αναλύεται παρακάτω (ποσά μη στρογγυλοποιημένα, σε €):

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

30-Ιουν-19

31-Δεκ-18

36.300.000
1,12
40.656.000

36.300.000
1,12
40.656.000

2.829.985

2.829.985
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 30/06/2019, οι μέτοχοι με σημαντικό
ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία ήταν οι εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΕΕΣΥΠ
ΤΑΙΠΕΔ
SUEZ GROUPE
Λοιποί μέτοχοι
Σύνολο

Αριθμός μετοχών που
κατέχει
18.150.001
8.717.999
1.982.870
7.449.130
36.300.000

Ποσοστό συμμετοχής κατά την
30.06.2019
50,00%
+1
24,02%
5,46%
20,52%
100,00%

Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων στη συνεδρίαση της 21/2/2018
αποφάσισε:
1. Tην ανάκληση της 195/27.10.2011 (Β’ 754) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων κατά το μέρος με το οποίο μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»
14.520.000 μετοχές της ΕΥΑΘ, με ισχύ από 1.1.2018.
2. Την ανάκληση της 206/25.4.2012 (ΦΕΚ Β’ 1363/26.4.2012) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων κατά το μέρος με το οποίο μεταβιβάζονται από το Ελληνικό
Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου Α.Ε.» 3.630.001 μετοχές της ΕΥΑΘ, με ισχύ από 1.1.2018.
Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 614/22.02.2018. Μετά τα ανωτέρω, το σύνολο των
μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 18.150.001 (ποσοστό 50% συν
1 μετοχή) και στο ΤΑΙΠΕΔ σε 8.717.999 μετοχές (ποσοστό 24,017%).
Σύμφωνα με την σχετική υποβολή γνωστοποίησης του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία η Εταιρεία
έλαβε ηλεκτρονικά στις 21 Μαρτίου 2018, την 20 Μαρτίου 2018 έγινε μεταβίβαση κατόπιν εκτέλεσης
εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής άνευ ανταλλάγματος, με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2018 από το
Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ 18.150.001 μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 20 του
άρθρου 380 του Ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016 από
1/1/2018. Η ΕΕΣΥΠ ΑΕ κατέχει άμεσα το 50%+1 μετοχή της ΕΥΑΘ και έμμεσα το 24,02% μέσω ΤΑΙΠΕΔ,
το οποίο κατέχει άμεσα ποσοστό 24,02%. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ ΑΕ
ανέρχεται σε ποσοστό 74,02%.
Το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΥΑΘ ΑΕ παραμένει
74,02%. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της «Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% των
δικαιωμάτων ψήφου του ΤΑΙΠΕΔ.
Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσης και έμμεσης) του Ελληνικού Δημοσίου στις άνω εταιρείες
δεν έχει μεταβληθεί.

12. 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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30 Ιουνίου
2019

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
30/6/2018
Έξοδα μισθοδοσίας
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Συνολικό κόστος

Αριθμός εργαζομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019
30/6/2018

4.847
1.233
114
43
6.238

5.126
1.309
78
84
6.598

4.847
1.233
114
43
6.238

5.126
1.309
78
84
6.598

360

399

360

399

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:
Προβλέψεις για παροχές συνταξιοδότησης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30-Ιουν-19
1.957
1.957

31-Δεκ-18
1.909
1.909

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30-Ιουν-19
1.957
1.957

31-Δεκ-18
1.909
1.909

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης για παροχές αποζημίωσης
έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30-Ιουν-19
1.957

31-Δεκ-18
1.909

30-Ιουν-19
1.957

31-Δεκ-18
1.909

1.957
1.957

1.909
1.909

1.957
1.957

1.909
1.909

30-Ιουν-18
65
19
84
84

30-Ιουν-19
43
19
63
63

30-Ιουν-19
1.909
(15)
63
1.957

31-Δεκ-18
1.892
(66)
180
(97)
1.909

30-Ιουν-19
1.909
(15)
63
1.957

31-Δεκ-18
1.892
(66)
180
(97)
1.909

1.957

1.909

1.957

1.909

1.909
43
19
(15)
1.957

1.892
130
38
(66)
12
(97)
1.909

1.909
43
19
(15)
1.957

1.892
130
38
(66)
12
(97)
1.909

2,00%
2,00%
0% τα μέχρι το 2020
και
2,3% μετά
0,00%

2,00%
2,00%
0% τα μέχρι το
2020 και
2,3% μετά
0,00%

2,00%
2,00%
0% τα μέχρι το
2020 και
2,3% μετά
0,00%

2,00%
2,00%
0% τα μέχρι το
2020 και
2,3% μετά
0,00%

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων

30-Ιουν-19
43
19
63
63

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30-Ιουν-18
65
19
84
84

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
Ποσό που αναγνωρίσθηκε απευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους
Προσαρμογή
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους
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
Ποσά Αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά έσοδα
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

Αναλογιστικές παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Ρυθμός Αύξησης Συνταξιοδότησης

13.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Πρόβλεψη ποσού €148 αφορά την κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων που πιθανώς να προκύψουν
κατά την δικαστική διευθέτηση επίδικων διαφορών με τρίτα μέρη καθώς και με το προσωπικό της
Εταιρείας.
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30 Ιουνίου
2019

Ο πίνακας προβλέψεων για τον όμιλο και την εταιρεία αναλύονται ως ακολούθως:

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
1 Ιανουαρίου 2019
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις/Αντιλογισμός προβλέψεων
χρήσεως
30 Ιουνίου 2019

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
1 Ιανουαρίου 2019
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις/Αντιλογισμός προβλέψεων
χρήσεως
30 Ιουνίου 2019

14.

Εκκρεμείς δικαστικές
υποθέσεις
3.487
148
(135)

ΟΜΙΛΟΣ
Προβλέψεις για
εκτάκτους κινδύνους
1.642

(427)
3.073

Εκκρεμείς δικαστικές
υποθέσεις
3.487
148
(135)

Σύνολο

-

5.128
148
(135)

1.642

(427)
4.714

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προβλέψεις για
εκτάκτους κινδύνους
1.642
-

(427)
3.073

Σύνολο
5.128
148
(135)
(427)
4.714

1.642

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
Δεδουλευμένα έξοδα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

15.

30-Ιουν-19
7.129
114
1.694
545
1.996
1.335
12.813

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31-Δεκ-18
7.572
10
1.016
569
1.470
1.308
11.946

30-Ιουν-19
7.110
114
1.694
544
1.979
1.333
12.774

31-Δεκ-18
7.559
10
1.016
569
1.464
1.303
11.920

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο από Υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 1η Ιανουαρίου
2019

1.283

1.283

Εκ των οποίων:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

814
469
1.283

814
469
1.283

Αποπληρωμές συμβάσεων μίσθωσης
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου
Υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 30η Ιουνίου 2019

(254)
12
1.040

(254)
12
1.040

Εκ των οποίων:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 30η Ιουνίου 2019

703
337
1.040

703
337
1.040

16.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως
ακολούθως:
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30 Ιουνίου
2019

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Φόρος εισοδήματος

17.

30-Ιουν-19
4.466
4.466

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31-Δεκ-18
1.263
1.263

30-Ιουν-19
4.461
4.461

31-Δεκ-18
1.263
1.263

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής ανερχόταν σε
29% για τη χρήση 2018. Με το άρθρο 23 του Νόμου 4579/2018 οι συντελεστές του φόρου
εισοδήματος μειώνεται σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους
2019, και θα συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τα εισοδήματα του
φορολογικού έτους 2020, σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους
2021 και σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και
έπειτα.
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01-30/06/2019
01/01-30/06/2018
Φόρος Εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

3.233
182
3.414

4.715
(554)
4.160

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-30/06/2019
01/01-30/06/2018
3.227
182
3.408

4.698
(554)
4.144

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 απαίτηση
αναλύεται ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30-Ιουν-19
31-Δεκ-18
Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων/Ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο λήξης

3.453
(182)
3.271

3.133
320
3.453

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30-Ιουν-19
31-Δεκ-18
3.453
(182)
3.271

3.133
320
3.453
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30 Ιουνίου
2019

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προσαρμογή επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οικονομικές αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και
προσαρμογή αποσβέσεων άυλων παγίων στοιχείων
Προσαρμογή αξίας εισπρακτέων λογαριασμών
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους - λοιπές προβλέψεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΑ 16
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στην
κατάσταση Οικονομικής Θέσης

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πιστώσεις
(Χρεώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

Κατά την
31/12/2018

Πιστώσεις
(Χρεώσεις)
Αποτελεσμάτων

(1.443)

(250)

-

(1.693)

(1.443)

(250)

-

(1.693)

3.344

(154)

-

3.190

127
606
330

(18)
0
(79)

-

109
606
251

489
4.896

1
319
68

-

489
319
4.964

3.453

(182)

-

3.271

3.453
3.453

Κατά την
30/06/2019

3.271
3.271

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον αναμενόμενο ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή κατά τον χρόνο ωρίμανσης της φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης.

18.

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/0130/06/2019
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 €)

19.

01/0130/06/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/06/2019
30/06/2018

6.622

10.829

6.617

10.484

36.300.000

36.300.000

36.300.000

36.300.000

36.300.000

36.300.000

36.300.000

36.300.000

0,1824

0,2983

0,1823

0,2888

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά
Στελέχη του καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν σημαντικό ποσοστό του μετοχικού της
κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους). Να σημειωθεί ότι από την
προηγούμενη χρήση (2018), οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ
ΑΕ»). Συνεπώς, ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα μέρη και τις συνδεδεμένες με την «ΕΕΣΥΠ ΑΕ»
οντότητες.
Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου με τα συνδεδεμένα αυτά πρόσωπα κατά την περίοδο 1/1/201930/06/2019 έχουν πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής της
δραστηριότητας. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων προσώπων του Ομίλου και της
Εταιρείας, κατά την περίοδο 1/1/2019 - 30/06/2019 και την 30η Ιουνίου 2019 αντίστοιχα καθώς και την
προηγούμενη περίοδο, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:
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30 Ιουνίου
2019
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έξοδα προς θυγατρική
Έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ενοποιούνται με την
ΕΕΣΥΠ ΑΕ
Έξοδα προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ενοποιούνται με
την ΕΕΣΥΠ ΑΕ
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
διοίκησης

01/01/2019 30/06/2019
-

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/2018 30/06/2018
-

01/01/2019 30/06/2019
-

50

96

50

96

6.277

5.801

6.277

5.801

313

332

313

330

30/6/2019
-

31/12/2018
-

30/6/2019
24

31/12/2018
24

640

533

640

533

2.448

2.560

2.448

2.560

5
8

7

5
6

2

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Απαιτήσεις από θυγατρική
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ενοποιούνται
με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ
Υποχρεώσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ενοποιούνται
με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

01/01/2018 30/06/2018
371

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης αφορούν μισθούς. Τα έσοδα
από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ενοποιούνται με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ αφορούν κυρίως έσοδα παροχής
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Επίσης, τα έξοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που ενοποιούνται
με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ αφορούν κυρίως λήψη υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος αφορά έξοδα παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ, και μισθώσεις ακινήτων.
Η απαίτηση της Εταιρείας από τη θυγατρική ποσού € 24 αφορά κυρίως απαίτηση έναντι του
εγκεκριμένου μερίσματος. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που
ενοποιούνται με την ΕΕΣΥΠ ΑΕ ποσού € 640 και € 2.448 αφορούν απαιτήσεις για έσοδα παροχής
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης τιμολογημένα και δεδουλευμένα και λήψη υπηρεσιών και
προπληρωμένα έξοδα μισθώσεων ακινήτων. Τέλος, οι υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη
διοίκησης αφορούν αποδοχές πληρωτέες.

20.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

20.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Κατά την 30/06/2019 υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές διεκδικήσεις
συνολικού ύψους € 37 εκ. περίπου κατά του Ομίλου, για τις οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους
€3,1 εκ. περίπου, η οποία περιλαμβάνεται στο λογαριασμό των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
«Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα» (βλέπε σημ.13).
Η νομική υπηρεσία της Εταιρείας και 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 της Εταιρείας και του Ομίλου.
20.2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
O Όμιλος κατά την 30/06/2019 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων
έργων συνολικού ποσού €447 (31/12/2018: €526)

20.3 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης
Για τις χρήσεις από 2011 έως και 2018 η Εταιρεία και η θυγατρική ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. έχουν υπαχθεί
στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 (για τις χρήσεις από 2011 έως 2013) και από τις διατάξεις του
άρθρου 65α του Ν.4172/2013 (ΚΦΕ) (για τις χρήσεις του 2014 και εντεύθεν). Κατά την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές των χρήσεων 2011-2017, εκδόθηκαν εκθέσεις
ελέγχου με σύμφωνη γνώμη για την Εταιρεία και την θυγατρική της, ενώ δεν προέκυψαν φορολογικές
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις εταιρικές &
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

56

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

Για την χρήση 2018 οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης αναμένεται να χορηγηθούν μετά τη
δημοσίευση των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2019
- 30/06/2019. Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η Διοίκηση της Εταιρείας και του
Ομίλου δεν αναμένει να ανακύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν ουσιώδη
επίδραση πέραν αυτών που έχουν καταγραφεί στις εταιρικές & ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Το Σεπτέμβριο του 2016 στην Εταιρεία πραγματοποιήθηκε τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων
2009 και 2010 από την υπηρεσία ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. του Υπουργείου Οικονομικών. Ο εν λόγω έλεγχος
ολοκληρώθηκε με την παραλαβή των οριστικών φύλλων ελέγχου στις 12 Ιουνίου 2017 κατά τον οποίο
οι καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις οι οποίες ανέρχονταν σε € 483 καλύφθηκαν πλήρως από τις
υφιστάμενες προβλέψεις οι οποίες είχαν σχηματισθεί από προηγούμενες χρήσεις.
Επισημαίνεται ότι τα Διοικητικά Δικαστήρια, με βάση πρόσφατες αποφάσεις τους για αντίστοιχες
περιπτώσεις (ενδεικτικά: ΣΤΕ 1738/2017, ΣΤΕ 675/2017, αλλά και Τρ. ΔΕφΑθ 1490/2016), έχουν
αποφανθεί ότι η χρήση 2011 έχει παραγραφεί για φορολογικούς σκοπούς (παραγραφή πενταετίας).
Επίσης, επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκανε δεκτή προσφυγή που άσκησε
ανώνυμη εταιρεία με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί εντολή ελέγχου για τις χρήσεις 2012 και 2013, με
το αιτιολογικό ότι οι χρήσεις αυτές δεν ήταν δυνατό πλέον να ελεγχθούν λόγω του ότι είχαν παρέλθει
οι 18μηνες προθεσμίες για τη διενέργειά τους, τις οποίες προέβλεπε η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1159/22-072011 υπουργική απόφαση. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι φορολογικές αρχές δεν
μπορούν πλέον να διενεργήσουν φορολογικούς ελέγχους στις Ανώνυμες Εταιρείες για τις χρήσεις του
2012 και 2013 και ότι η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων υπάρχει πλέον μόνο για τις χρήσεις των ετών
2014 - 2017, για τις οποίες οι διατάξεις περί φορολογικών πιστοποιητικών και 18μηνων προθεσμιών
διενέργειας δειγματοληπτικών φορολογικών ελέγχων έχουν καταργηθεί.

21.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 360
άτομα, ενώ στο τέλος της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου ήταν 399 άτομα.

22.

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα έσοδα της Εταιρείας παρουσιάζουν κυκλικότητα (αυξημένη κατανάλωση ύδατος κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες), με συνέπεια να υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο
στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματά της. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα των τριμήνων δεν
μπορούν αυτά κάθε αυτά να είναι ενδεικτικά της τάσης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στο
τέλος της χρήσης αλλά είναι ενδεικτικά εφόσον συγκριθούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των
ο
προηγούμενων χρήσεων. Κατά το 2 εξάμηνο κάθε έτους αποτυπώνεται η αύξηση της κατανάλωσης
που παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών της εταιρείας σε σχέση
με το πρώτο εξάμηνο.

23.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 – 30/06/2019

Επενδυτικά έργα
Εντός του Α’ εξαμήνου 2019, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δημοπράτησε μέσω ανοικτού διαγωνισμού την παρακάτω
σύμβαση έργου:


Εργολαβία με τίτλο «Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών
Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ», η οποία
περιλαμβάνει έξι (6) επιμέρους υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού 4,4εκ.€ (πλέον ΦΠΑ).
Στις 18/04/2019 ανακηρύχθηκε ο προσωρινός μειοδότης. . Ήδη στις 22/8/2019, μετά από τις
προσήκουσες διαγωνιστικές διαδικασίες, εκδόθηκε απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

57

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

Επιπλέον, εντός του 2019 προχώρησε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για τις
παρακάτω συμβάσεις μελετών και έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που αφορούν επεκτάσεις
δικτύων, ανακατασκευή ή αντικατάσταση αγωγών, νέα έργα κλπ:


Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου με τίτλο «Συμφωνία - Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της
ΕΥΑΘ Α.Ε.», προϋπολογισμού 1,32εκ.€ (πλέον ΦΠΑ). Στις 21/06/2019 προσκλήθηκε ο
Ανάδοχος για υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ταυτόχρονα
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2019 ξεκίνησε η σύνταξη του Ειδικού Αντικειμένου
Εργασιών της 1ης Επιμέρους Σύμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει 7 αντικείμενα εργασιών
τουλάχιστον.



Υπηρεσία σύνταξης υποστηρικτικών μελετών με τίτλο «Συμφωνία - Πλαίσιο για την εκπόνηση
υποστηρικτικών μελετών για τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε.», προϋπολογισμού 725χιλ.€ (πλέον
ΦΠΑ). Έχει υπογραφεί η σύμβαση (03/01/2019) και επίκειται η υπογραφή της πρώτης
επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης.



Εργολαβία με τίτλο «Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2018», προϋπολογισμού
700χιλ.€ (πλέον ΦΠΑ). Έχει υπογραφεί η σύμβαση (19/04/2019) και ξεκίνησαν οι εργασίες
συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. σύμφωνα με τα αιτήματα των αρμόδιων
Διευθύνσεων.



Εργολαβία με τίτλο «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2019», προϋπολογισμού
2,5εκ.€ (πλέον ΦΠΑ). Στις 20/06/2019 προσκλήθηκε ο Ανάδοχος για την υπογραφή της
Σύμβασης.



Εργολαβία με τίτλο «Συμφωνία – Πλαίσιο για την Ενίσχυση – Επισκευή του Υδαταγωγού
Αραβησσού», προϋπολογισμού 3,37εκ.€ (πλέον ΦΠΑ). Στις 31/05/2019 εστάλη για
προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.



Εργολαβία με τίτλο «Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών
Θεσσαλονίκης», η οποία περιλαμβάνει 5 υποέργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του
συγκοινωνιακού Κόμβου Κ16, προϋπολογισμού 6,0εκ.€ (πλέον ΦΠΑ). Έχει υπογραφεί η
σύμβαση (19/04/2019) και γίνονται οι απαραίτητες προεργασίες για την εκκίνηση των
εργασιών. Εκκρεμεί η σύναψη συμβάσεων βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων.

Εντός του 2018, με την 4391/02.08.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού
Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) - Φάση Α2» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
(Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 5028173) έναντι του ποσού των € 21,4 εκατ. (πλέον ΦΠΑ). Η Εταιρεία βρίσκεται
στο στάδιο επικαιροποίησης των Τευχών Δημοπράτησης και σύνταξης της Διακήρυξης, προκειμένου
εντός του Β’ εξαμήνου 2019 να γίνει η δημοπράτηση του έργου.
Κατά το Α’ εξάμηνο 2019, μελετήθηκαν περιπτώσεις επεκτάσεων του δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων, με συμμετοχή τρίτων στη δαπάνη, συνολικού μήκους περίπου 1,0 χλμ σε διάφορες
περιοχές, καθώς και ανακατασκευές/αντικαταστάσεις αποχετευτικών αγωγών, συνολικού μήκους
περίπου 1,5 χλμ.
Το 2018 εγκρίθηκε ο Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης ΕΚΑ (ΚΥΑ 1793 Β΄/21-5-2018) ο οποίος αφορά
στους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται σε κάθε είδους δραστηριότητα και φορέα που
παράγει υγρά απόβλητα πέραν της αστικής κατοικίας, για τη διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο κανονισμός αυτός ενσωματώνει περιβαλλοντική νομοθεσία
και θα μειώσει την επιβάρυνση του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΑΘ και το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα των υγρών αποβλήτων.
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Θυγατρική ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ
Την 31/12/2016 έληξαν οι συμβάσεις έργου τις οποίες είχε συνάψει η θυγατρική εταιρεία ΕΥΑΘ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 30/6/2017 με το άρθρο 46 του νόμου 4440/2016. Το
σύνολο των ανωτέρω συμβασιούχων προσέφυγε δικαστικά και πέτυχε προσωρινή διαταγή μέχρι την
έκδοση απόφασης επί της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Την 01/03/2018 εκδόθηκε η υπ.
αριθ. 1353/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε τα ασφαλιστικά
μέτρα των συμβασιούχων κατά της Εταιρείας και της θυγατρικής της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ και έκτοτε
έχουν παύσει την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρεία. Για την περίοδο από 01/03/2018 έως σήμερα,
δεν υπάρχει δραστηριότητα στην ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης. Στις 2/4/2019 έγινε η εκδίκαση της κύριας αγωγής των τέως συμβασιούχων κατά της
ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 22/04/2019 με την υπ. αρ. 001/2019 απόφαση, αποφασίστηκε η
παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε σύμφωνα με το άρθρο 18
του Καταστατικού, έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα προβεί σε εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 22/04/2019 με την υπ. αρ. 002/2019 απόφαση, το Δ.Σ έκανε αποδεκτή
την παραίτηση της κας Βαλάνη Στυλιανής από τη θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
και αποφάσισε την αντικατάστασή της από τον κ. Γκόγκο Παναγιώτη. Κατόπιν, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε
σώμα ως ακολούθως:








Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 660585, Πρόεδρος.
Ιωάννης Κρεστενίτης του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 680550, Διευθύνων Σύμβουλος.
Ιωάννης Παπαϊωάννου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 183479, Μέλος.
Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, Αντιπρόεδρος.
Δέσποινα Λεμονίδου του Ιορδάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 265639, Μέλος.
Πέτρος Νάστος του Στέργιου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 363357, Μέλος.
Δημήτρης Αλεξανδρής του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 683204, Μέλος.

Στις 24/06/2019 ο κ. Κρεστενίτης Ιωάννης υπέβαλλε επιστολή παραίτησης από τη θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ.
Πρόσληψη νέου προσωπικού
Εντός του Α’ εξαμήνου 2019 υποβλήθηκε αίτημα στον ΑΣΕΠ, σε συνέχεια έγκρισης των σχετικών
διαδικασιών με την έκδοση σχετική ΠΥΣ, για τις ενέργειες έκδοσης σχετικής προκήρυξης για την
πλήρωση 80 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δεν έχει
υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη στην εν λόγω διαδικασία.
Ετήσια Γενική συνέλευση των μετόχων
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 06/06/2019:










Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής
χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 της ΕΥΑΘ Α.Ε. με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Ενέκρινε τη συνολική Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση
01/01/2018 – 31/12/2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξε τους Ορκωτούς
Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη χρήσης 2018.
Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών και των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.
Εξέλεξε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο εταιρικής χρήσης
2019 και όρισε τις αμοιβές αυτών.
Παρείχε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των
Διευθύνσεων της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση
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άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά
πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές.
Καταψήφισε την εκλογή νέου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τα καθήκοντα των 150 νέων υπαλλήλων
που προσελήφθησαν από την ΕΥΑΘ Α.Ε.
Παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων.

Μεταβολές στο Διοικητικό Συμβούλιο
Στις 24/01/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αρ. 023/2019 απόφαση έκανε αποδεκτή την από
16/01/2019 επιστολή παραίτησης της κας Βαλάνη Στυλιανής από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους
και Β’ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Στις 21/02/2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. εξέλεξε τους κ. Κλείτου
Νικόλαο και κ. Πενέλη Γρηγόριο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΥΑΘ Α.Ε. με 5ετη θητεία ήτοι έως 21/02/2024.
Στις 05/03/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αρ. 054/2019 απόφαση ύστερα από την
παραίτηση της κας. Τανιμανίδου από την Επιτροπή Ελέγχου και την εκλογή των κ. Κλείτου Νικόλαου
και κ. Πενέλη Γρηγόριου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ
Α.Ε., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:












Ιωάννης Κρεστενίτης του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ680550, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ,
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής την 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Ιωάννης Παπαϊωάννου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ183479, Αντιπρόεδρος Α΄, εκτελεστικό
μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Γρηγόριος Πενέλης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ 198072, Αντιπρόεδρος Β΄, Ανεξάρτητο Μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας 21/02/2024.
Στεφανία Τανιμανίδου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ655638, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 6-4-2017 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ660585, Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Πέτρος Σαμαράς του Επαμεινώνδα, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 686941, Μη εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία
εκλογής 12/10/2017 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Νικόλαος Κλείτου Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 674658, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος,
(Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου). Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας
21/02/2024.
Γεώργιος Αρχοντόπουλος του Σάββα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ733814, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Αναστάσιος Σαχινίδης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ906475, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.

Στις 27/06/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αρ. 260Α/2019 απόφαση, έκανε αποδεκτή την από
24/06/2019 επιστολή παραίτησης του κ. Κρεστενίτη Ιωάννη από τη θέση του Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

24.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μετά την λήξη ισχύος από την 01/01/2019, των διατάξεων των παρ. 5 και 6, του άρθρου 31, του N.
4024/2011, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. α, του άρθρου 33, του N. 4354/2015, η
Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασίες διαβούλευσης με το Σωματείο Εργαζομένων ΣΕΕΥΑΘ, ώστε να
διαμορφωθεί η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31/07/2019 με την με αριθμ. 275/2019 απόφαση το Δ.Σ έκανε αποδεκτή
την από 12/07/2019 επιστολή παραίτησης του κ. Σαμαρά Πέτρου από τη θέση του μη εκτελεστικού
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.
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Στις 02/08/2019, πραγματοποιήθηκε στο χρηματιστηριακό κέντρο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε την εκλογή του κ. Παπαδόπουλου Άγι ως Προέδρου, μη
εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. Το θέμα της εκλογής του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΕΥΑΘ Α.Ε παραπέμφθηκε για συζήτηση σε Γενική Συνέλευση στις 27/08/2019 μετά από
εισήγηση του μετόχου «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε»

Στην από 05/08/2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την υπ.αρ. 276/2019
απόφαση, το Δ.Σ. αποφάσισε τη συγκρότηση του Δ.Σ της ΕΥΑΘ Α.Ε ως εξής:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Άγις Παπαδόπουλος του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 201633, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 2/8/2019 και λήξη θητείας 2-8-2024.
Ιωάννης Παπαϊωάννου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ183479, Αντιπρόεδρος Α΄, εκτελεστικό
μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Γρηγόριος Πενέλης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ 198072, Αντιπρόεδρος Β΄, Ανεξάρτητο Μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας 21/02/2024.
Νικόλαος Κλείτου Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 674658, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος,
(Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου). Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας
21/02/2024.
Στεφανία Τανιμανίδου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ655638, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 6-4-2017 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ660585, Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Γεώργιος Αρχοντόπουλος του Σάββα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ733814, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Αναστάσιος Σαχινίδης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ906475, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 27/08/2019 οι μέτοχοι
αποφάσισαν:
•
•
•

Την εκλογή του κ. Γεωργιάδη Νάρκισου ως Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε, εκτελεστικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία ήτοι έως 27/08/2024.
Την εκλογή του κ. Κουλούρη Θεόδωρου ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας και
Τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με θητεία αρχόμενη στις 27/08/2019 και
λήγουσα την 10/05/2021 και μέλη τον κ. Κλείτου Νικόλαο ως Πρόεδρό της και τους κ. Γκόγκο
Παναγιώτη και κ. Κουλούρη Θεόδωρο ως μέλη.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29/08/2019 με την υπ. αρ. 330/2019 απόφαση, ορίστηκε ο κ.
Παπαϊωάννου Ιωάννης ως Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, ενώ δόθηκαν οι
ιδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου στον κ. Νάρκισο Γεωργιάδη ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και
του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ στον κ. Κουλούρη Θεόδωρο.
Ακολούθως το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
•
•
•

•

Άγις Παπαδόπουλος του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 201633, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 2/8/2019 και λήξη θητείας 2-8-2024.
Νάρκισος Γεωργιάδης του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 199359, Διευθύνων Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 27/8/2019 και λήξη θητείας 27/8/2024.
Ιωάννης Παπαϊωάννου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ183479, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Επενδυτικού Προγράμματος, με εκτελεστικές
αρμοδιότητες καθοριζόμενες ad hoc από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ημερομηνία εκλογής
11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Γρηγόριος Πενέλης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ 198072, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας 21/02/2024.

61

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2019
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

30 Ιουνίου
2019

•

•
•
•
•
•
•

Νικόλαος Κλείτου του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 674658, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος,
(Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου). Ημερομηνία εκλογής την 21/2/2019 και λήξη θητείας
21/02/2024.
Κουλούρης Θεόδωρος του Νικηφόρου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 705629, Μη εκτελεστικό Μέλος,
Ημερομηνία εκλογής 27/8/2019 και λήξη θητείας 27/8/2024.
Στεφανία Τανιμανίδου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ655638, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, (Ανεξάρτητο) Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 06/04/2017 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ660585, Μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Γεώργιος Αρχοντόπουλος του Σάββα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ733814, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.
Αναστάσιος Σαχινίδης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ906475, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 11/5/2016 και λήξη θητείας 10/05/2021.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, νομίμου εκπροσώπου της ΕΥΑΘ
Α.Ε., αναπληρώνεται από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γιάννη Παπαϊωάννου, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπει το Καταστατικό, η Νομοθεσία και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Τον Προέδρο του Δ.Σ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Πενέλης
Γρηγόριος και αντίστροφα τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ για τους ως άνω
λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού.
Το Σεπτέμβριο του 2019 θα ολοκληρωθεί η διαδικασίας πρόσληψης 10 οδηγών με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 2 μηνών. Επίσης, έχει υποβληθεί αίτημα της
ΕΥΑΘ Α.Ε. στον ΑΣΕΠ για έγκριση προκήρυξης 30 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
διακαίου ορισμένου χρόνου για χρονική διάστημα 8 μηνών.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. στις 12/07/2019 με την υπ. αρ. 006/2019 απόφαση,
έγινε αποδεκτή η από 24/06/2019 επιστολή παραίτηση του κ. Κρεστενίτη Ιωάννη από τη θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ.
Στις 17/07/2019 το Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. με την υπ. αρ. 007/2019 απόφαση, αποφάσισε την
ανάθεση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου στο μέλος το Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Παπαϊωάννου Ιωάννη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά (
Πρόεδρος), Ιωάννης Παπαϊωάννου του Ευαγγέλου (Διευθύνων Σύμβουλος), Παναγιώτης Γκόγκος του
Διονυσίου (Αντιπρόεδρος), Δέσποινα Λεμονίδου του Ιορδάνη (Μέλος), Πέτρος Νάστος του Στέργιου
(Μέλος), και Δημήτρης Αλεξανδρής του Γεωργίου (Μέλος).
Τέλος, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Θυγατρικής στις 09/09/2019 με την υπ. αρ. 009/2019 απόφαση, το
Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα σε εκτέλεση απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09/09/2019
ως εξής:








Άγις Παπαδόπουλος του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 201633, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 9/9/2019 και λήξη θητείας 9/9/2022.
Νάρκισος Γεωργιάδης του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 199359, Διευθύνων Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος. Ημερομηνία εκλογής 9/9/2019 και λήξη θητείας 9/9/2022.
Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 660585, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό
μέλος. Ημερομηνία εκλογής 9/9/2019 και λήξη θητείας 9/9/2022.
Παναγιώτης Γκόγκος του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 680814, Μέλος, εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία εκλογής 9/9/2019 και λήξης θητείας 9/9/2022.
Πέτρος Νάστος του Στέργιου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 363357, Μέλος. Ημερομηνία εκλογής 9/9/2019 και
λήξη θητείας 9/9/2022.
Δέσποινα Λεμονίδου του Ιορδάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 265639, Μέλος. Ημερομηνία εκλογής
9/9/2019 και λήξη θητείας 9/9/2022.
Δημήτρης Αλεξανδρής του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 683204, Μέλος. Ημερομηνία εκλογής
9/9/2019 και ημερομηνία λήξης θητείας 9/9/2022.
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Την 26η Αυγούστου 2019 ψηφίστηκε από την Βουλή η πλήρης άρση των capital controls που είχαν
επιβληθεί την 29η Ιουνίου του 2015 και από 1η Σεπτεμβρίου του 2019 επιτρέπεται η ελεύθερη
διακίνηση κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό.
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30η Ιουνίου 2019 γεγονότα και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης
των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τα οποία θα μπορούσαν να
επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή, ή άλλα γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές
καταστάσεις.

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Άγις Παπαδόπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Α.Δ.Τ. ΑΝ 201633

Νάρκισος Γεωργιάδης

Δημήτριος Αλεξανδρής

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντής Οικονομικών

Α.Δ.Τ. ΑΝ 199359

Α.Δ.Τ. ΑΖ 683204
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 0105601
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