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Ανάπτυξη και λειτουργία 
σύγχρονων υποδομών

Παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης

Οικονομική ευρωστία 

Βιωσιμότητα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Βιώσιμη ανάπτυξη και 
ανθεκτικότητα

Σε σχέση με τους 

17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

ως το 2030 στοχεύουμε σε: 

1. μείωση του ενεργειακού - ανθρακικού 

αποτυπώματος κατά 50% 

2. μείωση του υδατικού αποτυπώματος 

κατά 20% 

Σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής 

κρίσης:

Ενίσχυση και προσαρμογή των υποδομών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Εταιρική 
Διακυβέρνηση Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του 

νομοθετικού πλαισίου

Εφαρμογή καλών πρακτικών (Best Practices) 

ενδοεταιρικά αλλά και σε συνεργασία με 

ομοειδείς εταιρείες ή άλλους φορείς

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Κοινωνική 
συνοχή

Επένδυση 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

και την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης

• Επέκταση συνεργασίας με το ΑΠΘ για την 

ανίχνευση κορονοϊού στα λύματα

• Παροχή ίσων ευκαιριών για όλους, χωρίς 

διακρίσεις

• Ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, δράσεων 

περιβαλλοντικών και πολιτισμού, 

λειτουργία Μουσείου Ύδρευσης με 

δωρεάν είσοδο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Στρατηγικές Επιλογές: 1ος Απολογισμός Βιωσιμότητας

• Κυκλική οικονομία:  διάθεση αποξηραμένης ιλύος για θερμική αξιοποίηση 
και κομποστοποίηση το 2021, 24.250 τόνοι. 

• Οι εκπομπές CO2eq μειώθηκαν 7,5% το 2021 σε σχέση με το 2020

• Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (βιοαέριο) ανήλθε σε 19.712 MWh.

• Εξοικονόμηση ενέργειας:  μείωση της ανηγμένης κατανάλωσης ενέργειας 
κατά 3,09% σε σχέση με το 2020

• Δεν υπήρξαν περιστατικά μη συμμόρφωσης με περιβαλλοντικούς νόμους 
και κανονισμούς

Ενέργεια και 
Περιβάλλον



• Λειτουργία Μουσείου Ύδρευσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με δωρεάν είσοδο. 
• Επένδυση 140.000€ σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

• 49 δράσεις εκπαίδευσης εργαζομένων στην εταιρεία με συνολικά 3.400 ώρες εκπαίδευσης 
και 158 συμμετοχές

• Xρηματοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας πολυαισθητήρα on-line μέτρησης 
φυσικοχημικών παραμέτρων των εισερχόμενων αστικών λυμάτων στην έξοδο του 
Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το ΑΠΘ για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας

Κοινωνία

Στρατηγικές Επιλογές: 1ος Απολογισμός Βιωσιμότητας



• Δηλώθηκαν 7.216 βλάβες-προβλήματα υδροδότησης: 5.934 (82,23%) επιλύθηκαν άμεσα 
(την ίδια ημέρα ή την επόμενη), 905 (12,54%) εντός 7 ημερών και οι 377 (5,22%) σε χρόνο 
μεγαλύτερο των 7 ημερών

• GDPR: Οι πολιτικές ασφάλειας είναι εγκεκριμένες από το Δ.Σ. και κοινοποιήθηκαν στο 
σύνολο του προσωπικού. Όλα τα θέματα ασφάλειας κοινοποιούνται (αν και όταν 
προκύψουν) στον υπεύθυνο ασφάλειας και στον DPO

• Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση των 
διαδικασιών εξυπηρέτησης των καταναλωτών της επιχείρησης

• Δεν υπήρξαν περιστατικά διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της ΕΥΑΘ

• Ισχυρή παρουσία γυναικών στην εταιρεία: 33% των συνολικών υπαλλήλων, 43% των 
θέσεων ευθύνης 

Εταιρική 
Διακυβέρνηση

Στρατηγικές Επιλογές: 1ος Απολογισμός Βιωσιμότητας



Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 
και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου

Θέμα 1ο



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ

Ι



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε χιλ. € Δ % Δ
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 73.626 71.911 2,4% 1.715 
Μείον: Κόστος πωλήσεων  (50.549) (44.289) 14,1%  (6.260)
Μικτό Περιθώριο Κέρδους 23.077 31,34% 27.622 38,41% (16,5%)  (4.545)
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 7.156 2.748 160,4% 4.408 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής  (7.252) (5.798) 25,1%  (1.455)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (6.056) (5.226) 15,9%  (830)
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και 
ανάπτυξης  (177) (269) (34,0%) 92 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (1.383) (2.715) (49,1%) 1.332 
Λειτουργικά αποτελέσματα 15.364 20,87% 16.362 22,75% (6,1%)  (998)
Αποσβέσεις 5.607 6.245 (10,2%)  (638)

EBITDA 20.971 28,48% 22.607 31,44% (7,2%)  (1.636)

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα 389 364 7,0% 25 
Αποτέλεσμα προ φόρων 15.753 21,40% 16.725 23,26% (5,8%)  (973)
Φόροι εισοδήματος  (4.417) (4.845) (8,8%) 427 
Αποτέλεσμα μετά φόρων 11.335 15,40% 11.881 16,52% (4,6%)  (545)

2021 2020


Expenses (2)

				Κόστος Μισθοδοσίας

																																																								2021		2020

																																																						Κόστος αναλωθέντων υλικών		2009286.72		2192418.18

																																																						Ιδιοπαραγωγή		-143495.92		-149487.1

																																																						Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		13023683.74		13331556.5

																																																						Αμοιβές και έξοδα τρίτων		3436638.67		2726569.62

																																																						Ηλεκτρικό Ρεύμα		17243529.78		13138916.59

				Κόστος Ηλεκτρικού Ρεύματος																																																		Ενοίκια		78777.07		82844.22

																																																						Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων		15850199.46		11403585.72

																																																						Λοιπές Παροχές Τρίτων		482211.820000004		1217455.12999999

																																																						Έξοδα από Φόρους και Τέλη		586784.87		596141.47

																																																						Διάφορα έξοδα		1673838.61		1420857.29

																																																						Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων		5855134.03		6593762.83		-11.20%

																																																						Πρόβλεψεις Επισφαλών Απαιτήσεων		3938270.9		3027135.93		30.10%		911134.97

																																																						Σύνολα		64034859.75		55581756.38		15.21%

																																																												ERROR:#DIV/0!

																																																								8124041.84000001		8086798.80999999		0.46%

				Κόστος Επισκευών / Συντηρήσεων & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

				Αποσβέσεις

				Λοιπά έξοδα

																																																2021

																																												Κόστος Παραγωγής		78.9%		50549.11084

																																												Έξοδα διάθεσης & διανομής 		11.3%		7252.453535

																																												Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		9.5%		6055.865747

																																												Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης		0.3%		177.4296288

																																																64034.85975

																																																0

																																																2020

																																												Κόστος Παραγωγής		79.7%		44288.91123

																																												Έξοδα διάθεσης & διανομής 		10.4%		5797.501418

																																												Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		9.4%		5226.341331

																																												Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης		0.5%		269.002422

																																																55581.7564

																																																0

																																												Λειτουργικά Έξοδα		2021		% επί συνόλου

																																												Κόστος Αναλωθέντων		2009.28672		0.0313780139

																																												Ιδιοπαραγωγή		-143.49592		-0.0022409032

																																												Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		13023.68374		0.2033842784

																																												Αμοιβές και έξοδα τρίτων		3436.63867		0.053668247

																																												Ηλεκτρικό Ρεύμα		17243.52978		0.2692834785

																																												Ενοίκια		78.77707		0.0012302216

																																												Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων		15850.19946		0.247524544

																																												Λοιπές Παροχές Τρίτων		482.21182		0.007530458

																																												Έξοδα από Φόρους και Τέλη		586.78487		0.0091635224

																																												Διάφορα έξοδα		1673.83861		0.0261394905

																																												Αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων παγίων		5855.13403		0.0914366652

																																												Πρόβλεψεις Επισφαλών Απαιτήσεων		3938.2709		0.0615019837

																																												Σύνολο		64034.85975		1

																																												Κόστος Επισκευών / Συντηρήσεων		Κόστος Επισκευών / Συντηρήσεων		15850.19946		0.247524544

																																												Κόστος Ενέργειας		Κόστος Ενέργειας		17243.52978		0.2692834785

																																												Κόστος Μισθοδοσίας		Κόστος Μισθοδοσίας		13023.68374		0.2033842784

																																												Αποσβέσεις		Αποσβέσεις		5855.13403		0.0914366652

																																												Προβλέψεις		Προβλέψεις		3938.2709		0.0615019837

																																												Λοιπά Κόστη		Κόστος Αναλωθέντων		2009.28672		0.0313780139

																																														Ιδιοπαραγωγή		-143.49592		-0.0022409032

																																														Αμοιβές Τρίτων		3436.63867		0.053668247

																																														Ενοίκια		78.77707		0.0012302216

																																														Λοιπές Παροχές Τρίτων		482.21182		0.007530458

																																														Έξοδα από Φόρους και Τέλη		586.78487		0.0091635224

																																														Διάφορα έξοδα		1673.83861		0.0261394905

																																																64034.85975		1		0.1268690503

																														Τιμή μετοχής 01/01/21		4.39

																														 Τιμή μετοχής 31/12/21		4.65



[ΤΙΜΗ]
[ΤΙΜΗ]

2021	2020	13023683.740000002	13331556.5	

Τιμή μετοχής 01/01/21	 Τιμή μετοχής 31/12/21	4.6500000000000004	4.3899999999999997	

2021	2020	17243529.780000001	13138916.59	

2021	2020	15850199.460000001	11403585.720000001	

2021	2020	5855134.0299999993	6593762.8299999973	

2021	2020	12062312.740000006	11113934.739999993	
Κόστος αναλωθέντων υλικών	Ιδιοπαραγωγή	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	Ηλεκτρικό Ρεύμα	Ενοίκια	Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων	Λοιπές Παροχές Τρίτων	Έξοδα από Φόρους και Τέλη	Διάφορα έξοδα	Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων	Πρόβλεψεις Επισφαλών Απαιτήσεων	
8086798.8099999931	3027135.93	6593762.8299999973	Κόστος αναλωθέντων υλικών	Ιδιοπαραγωγή	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	Ηλεκτρικό Ρεύμα	Ενοίκια	Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων	Λοιπές Παροχές Τρίτων	Έξοδα από Φόρους και Τέλη	Διάφορα έξοδα	Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων	Πρόβλεψεις Επισφαλών Απαιτήσεων	
8124041.8400000054	3938270.9000000004	5855134.0299999993	
Κόστος Παραγωγής	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής 	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα ερευνών 	&	 ανάπτυξης	50549.11083884551	7252.4535348754362	6055.8657474856336	177.42962879342713	
Κόστος Παραγωγής	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής 	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα ερευνών 	&	 ανάπτυξης	44288.911229408492	5797.5014179451264	5226.3413306463717	269.00242200000002	


Table (6)



																																																																										2020

				Ποσά σε εκατ. €		2021						2020						Δ %		Δ																																																						 		BASE		FALL		RISE		SALES FLOW

				Κύκλος εργασιών (καθαρός)		73625796.87						71910967.58						2.4%		1714829.29																																																						Λοιπα έσοδα Εκμεταλλεύσεως 2020				0 €		2,748 €		2,748 €

				Μείον: Κόστος πωλήσεων		-50549110.84						-44288911.23						14.1%		-6260199.609																																																						Μετακύλιση εξόδων ΕΕΛΘ 		2,748 €		0 €		1,900 €		1,900 €

				Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως		7156218.58						2747936.87						160.4%		4408281.71																																																						Επίδικες Υποθέσεις		4,648 €		0 €		1,400 €		1,400 €

				Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής		-7252453.535						-5797501.418						25.1%		-1454952.117																																																						Εσχαρίσματα & Ίλυ		6,048 €		0 €		435 €		435 €

				Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-6055865.747						-5226341.331						15.9%		-829524.4168																																																						Άλλα		6,483 €		0 €		673 €		673 €

				Λοιπά λειτουργικά έξοδα		-1383238.11						-2715440.9						-49.1%		1332202.79																																																						Λοιπα έσοδα Εκμεταλλεύσεως 2021		7,156 €

				Λειτουργικά αποτελέσματα		15363917.59		20.87%				16361707.15		22.75%				-6.1%		-997789.56

				Αποσβέσεις		5607113.779						6245483.91						-10.2%		-638370.1308

				EBITDA		20971031.37		28.48%				22607191.06		31.44%				-7.2%		-1636159.691

				Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		388829.51						363558.37						7.0%		25271.14

				Αποτέλεσμα προ φόρων		15752747.1		21.40%				16725265.52		23.26%				-5.8%		-972518.42

				Φόροι εισοδήματος		-4417342.74						-4844691.854						-8.8%		427349.1144

				Αποτέλεσμα μετά φόρων		11335404.36		15.40%				11880573.67		16.52%				-4.6%		-545169.3056







				Αύξηση κόστους ΕΕΛΘ		4,182,903 €

				Μετακύλιση σε Λοιπά Έσοδα		1,949,543 €

				Τελική επιβάρυνση από ΕΕΛΘ		2,233,361 €



																																																																										2019

																																																																										 		BASE		FALL		RISE		SALES FLOW

																																																																										Πωλήσεις				0		71910967.58		71910967.58

																																																																										Κόστος Πωλήσεων		27622056.35		44288911.23		0		-44288911.23

																																																																										Μικτό Κέρδος		27622056.35						ERROR:#REF!

																																																																										Λοιπά έσοδα		27622056.35		0		2747936.87		2747936.87

																																																																										Έξοδα διάθεσης & διανομής		24572491.8		5797501.418		0		-5797501.418

																																																																										Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19346150.47		5226341.331		0		-5226341.331

																																																																										Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																										Λοιπά έξοδα		ERROR:#REF!		2715440.9		0		-2715440.9

																																																																										Λειτουργικά αποτελέσματα		ERROR:#REF!						16361707.15

																																																																										Αποσβέσεις		ERROR:#REF!		0		6245483.91		6245483.91

																																																																										Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων		ERROR:#REF!

																																																																										Αποσβέσεις		ERROR:#REF!		6245483.91		0		-6245483.91

																																																																										Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		ERROR:#REF!		0		363558.37		363558.37

																																																																										Κέρδη προ φόρων		ERROR:#REF!

																																																																										Φόροι εισοδήματος		ERROR:#REF!		4844691.854		0		-4844691.854

																																																																										Κέρδη μετά φόρων		ERROR:#REF!

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BASE	

Λοιπα έσοδα Εκμεταλλεύσεως 2020	Μετακύλιση εξόδων ΕΕΛΘ 	Επίδικες Υποθέσεις	Εσχαρίσματα 	&	 Ίλυ	Άλλα	Λοιπα έσοδα Εκμεταλλεύσεως 2021	2747.93687	4647.9368699999995	6047.9368699999995	6482.9368699999995	7155.9368699999995	FALL	Λοιπα έσοδα Εκμεταλλεύσεως 2020	Μετακύλιση εξόδων ΕΕΛΘ 	Επίδικες Υποθέσεις	Εσχαρίσματα 	&	 Ίλυ	Άλλα	Λοιπα έσοδα Εκμεταλλεύσεως 2021	0	0	0	0	0	RISE	

Λοιπα έσοδα Εκμεταλλεύσεως 2020	Μετακύλιση εξόδων ΕΕΛΘ 	Επίδικες Υποθέσεις	Εσχαρίσματα 	&	 Ίλυ	Άλλα	Λοιπα έσοδα Εκμεταλλεύσεως 2021	2747.93687	1900	1400	435	673	



BASE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής	 λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	27622056.350591496	27622056.350591496	27622056.350591496	24572491.802646369	19346150.471999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALL	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	0	44288911.229408503	0	5797501.4179451298	5226341.3306463696	0	2715440.9	0	6245483.9100000001	0	4844691.8543999996	RISE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	71910967.579999998	0	2747936.87	0	0	0	0	6245483.9100000001	0	363558.37000000005	0	





Table (4)



																																																																										2020

				Ποσά σε εκατ. €		2021						2020						Δ %		Δ																																																						 		BASE		FALL		RISE		SALES FLOW

				Κύκλος εργασιών (καθαρός)		73625796.87						71910967.58						2.4%		1714829.29																																																						Πωλήσεις				0		73625796.87		73625796.87

				Μείον: Κόστος πωλήσεων		-50549110.84						-44288911.23						14.1%		-6260199.609																																																						Κόστος Πωλήσεων		23076686.03		50549110.84		0		-50549110.84

				Μικτό Περιθώριο Κέρδους		23076686.03		31.34%				27622056.35		38.41%				-16.5%		-4545370.319																																																						Μικτό Κέρδος		23076686.03

				Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως		7156218.58						2747936.87						160.4%		4408281.71																																																						Λοιπά έσοδα		23076686.03		0		7156218.58		7156218.58

				Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής		-7252453.535						-5797501.418						25.1%		-1454952.117																																																						Έξοδα διάθεσης & διανομής		22980451.08		7252453.535		0		-7252453.535

				Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-6055865.747						-5226341.331						15.9%		-829524.4168																																																						Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		16924585.33		6055865.747		0		-6055865.747

				Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης		-177429.6288						-269002.422						-34.0%		91572.79321																																																						Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		16747155.7		177429.6288		0		-177429.6288

				Λοιπά λειτουργικά έξοδα		-1383238.11						-2715440.9						-49.1%		1332202.79																																																						Λοιπά έξοδα		15363917.59		1383238.11		0		-1383238.11

				Λειτουργικά αποτελέσματα		15363917.59		20.87%				16361707.15		22.75%				-6.1%		-997789.56																																																						Λειτουργικά αποτελέσματα		15363917.59

				Αποσβέσεις		5607113.779						6245483.91						-10.2%		-638370.1308																																																						Αποσβέσεις		15363917.59		0		5607113.779		5607113.779

				EBITDA		20971031.37		28.48%				22607191.06		31.44%				-7.2%		-1636159.691																																																						Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων		20971031.37

				Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		388829.51						363558.37						7.0%		25271.14																																																						Αποσβέσεις		15363917.59		5607113.779		0		-5607113.779

				Αποτέλεσμα προ φόρων		15752747.1		21.40%				16725265.52		23.26%				-5.8%		-972518.42																																																						Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		15363917.59		0		388829.51		388829.51

				Φόροι εισοδήματος		-4417342.74						-4844691.854						-8.8%		427349.1144																																																						Κέρδη προ φόρων		15752747.1

				Αποτέλεσμα μετά φόρων		11335404.36		15.40%				11880573.67		16.52%				-4.6%		-545169.3056																																																						Φόροι εισοδήματος		11335404.36		4417342.74		0		-4417342.74

																																																																										Κέρδη μετά φόρων		11335404.36













																																																																										2019

																																																																										 		BASE		FALL		RISE		SALES FLOW

																																																																										Πωλήσεις				0		71910967.58		71910967.58

																																																																										Κόστος Πωλήσεων		27622056.35		44288911.23		0		-44288911.23

																																																																										Μικτό Κέρδος		27622056.35						27622056.35

																																																																										Λοιπά έσοδα		27622056.35		0		2747936.87		2747936.87

																																																																										Έξοδα διάθεσης & διανομής		24572491.8		5797501.418		0		-5797501.418

																																																																										Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19346150.47		5226341.331		0		-5226341.331

																																																																										Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		19077148.05		269002.422		0		-269002.422

																																																																										Λοιπά έξοδα		16361707.15		2715440.9		0		-2715440.9

																																																																										Λειτουργικά αποτελέσματα		16361707.15						16361707.15

																																																																										Αποσβέσεις		16361707.15		0		6245483.91		6245483.91

																																																																										Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων		22607191.06

																																																																										Αποσβέσεις		16361707.15		6245483.91		0		-6245483.91

																																																																										Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		16361707.15		0		363558.37		363558.37

																																																																										Κέρδη προ φόρων		16725265.52

																																																																										Φόροι εισοδήματος		11880573.67		4844691.854		0		-4844691.854

																																																																										Κέρδη μετά φόρων		11880573.67

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BASE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρ	δος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	23076686.031154506	23076686.031154506	23076686.031154506	22980451.076279074	16924585.328793436	16747155.700000009	15363917.590000007	15363917.590000004	15363917.590000007	20971031.369186252	15363917.589999996	15363917.589999996	15752747.099999996	11335404.359999996	11335404.359999996	FALL	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουρ	γίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	0	50549110.838845484	0	7252453.5348754358	6055865.7474856358	177429.62879342714	1383238.1100000003	0	5607113.7791862553	0	4417342.74	RISE	



Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	73625796.86999	999	0	7156218.580000001	0	0	0	0	5607113.7791862553	0	388829.51	0	



BASE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής	 λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	27622056.350591496	27622056.350591496	27622056.350591496	24572491.802646369	19346150.471999999	19077148.050000001	16361707.15	16361707.150000006	16361707.15	22607191.060000002	16361707.150000002	16361707.150000002	16725265.520000001	11880573.665600002	11880573.665600002	FALL	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	0	44288911.229408503	0	5797501.4179451298	5226341.3306463696	269002.42200000002	2715440.9	0	6245483.9100000001	0	4844691.8543999996	RISE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	71910967.579999998	0	2747936.87	0	0	0	0	6245483.9100000001	0	363558.37000000005	0	





Table (3)



																																																																										2020

				Ποσά σε χιλ. €		2021						2020						Δ %		Δ																																																						 		BASE		FALL		RISE		SALES FLOW

				Κύκλος εργασιών (καθαρός)		73625796.87						71910967.58						2.4%		1714829.29																																																						Πωλήσεις				0		73625796.87		73625796.87

				Μείον: Κόστος πωλήσεων		-50549110.84						-44288911.23						14.1%		-6260199.609																																																						Κόστος Πωλήσεων		23076686.03		50549110.84		0		-50549110.84

				Μικτό Περιθώριο Κέρδους		23076686.03		31.34%				27622056.35		38.41%				(16.5%)		-4545370.319																																																						Μικτό Κέρδος		23076686.03

				Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως		7156218.58						2747936.87						160.4%		4408281.71																																																						Λοιπά έσοδα		23076686.03		0		7156218.58		7156218.58

				Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής		-7252453.535						-5797501.418						25.1%		-1454952.117																																																						Έξοδα διάθεσης & διανομής		22980451.08		7252453.535		0		-7252453.535

				Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-6055865.747						-5226341.331						15.9%		-829524.4168																																																						Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		16924585.33		6055865.747		0		-6055865.747

				Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης		-177429.6288						-269002.422						(34.0%)		91572.79321																																																						Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		16747155.7		177429.6288		0		-177429.6288

				Λοιπά λειτουργικά έξοδα		-1383238.11						-2715440.9						(49.1%)		1332202.79																																																						Λοιπά έξοδα		15363917.59		1383238.11		0		-1383238.11

				Λειτουργικά αποτελέσματα		15363917.59		20.87%				16361707.15		22.75%				(6.1%)		-997789.56																																																						Λειτουργικά αποτελέσματα		15363917.59

				Αποσβέσεις		5607113.779						6245483.91						(10.2%)		-638370.1308																																																						Αποσβέσεις		15363917.59		0		5607113.779		5607113.779

				EBITDA		20971031.37		28.48%				22607191.06		31.44%				(7.2%)		-1636159.691																																																						Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων		20971031.37

				Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		388829.51						363558.37						7.0%		25271.14																																																						Αποσβέσεις		15363917.59		5607113.779		0		-5607113.779

				Αποτέλεσμα προ φόρων		15752747.1		21.40%				16725265.52		23.26%				(5.8%)		-972518.42																																																						Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		15363917.59		0		388829.51		388829.51

				Φόροι εισοδήματος		-4417342.74						-4844691.854						(8.8%)		427349.1144																																																						Κέρδη προ φόρων		15752747.1

				Αποτέλεσμα μετά φόρων		11335404.36		15.40%				11880573.67		16.52%				(4.6%)		-545169.3056																																																						Φόροι εισοδήματος		11335404.36		4417342.74		0		-4417342.74

																																																																										Κέρδη μετά φόρων		11335404.36













																																																																										2019

																																																																										 		BASE		FALL		RISE		SALES FLOW

																																																																										Πωλήσεις				0		71910967.58		71910967.58

																																																																										Κόστος Πωλήσεων		27622056.35		44288911.23		0		-44288911.23

																																																																										Μικτό Κέρδος		27622056.35						27622056.35

																																																																										Λοιπά έσοδα		27622056.35		0		2747936.87		2747936.87

																																																																										Έξοδα διάθεσης & διανομής		24572491.8		5797501.418		0		-5797501.418

																																																																										Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19346150.47		5226341.331		0		-5226341.331

																																																																										Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		19077148.05		269002.422		0		-269002.422

																																																																										Λοιπά έξοδα		16361707.15		2715440.9		0		-2715440.9

																																																																										Λειτουργικά αποτελέσματα		16361707.15						16361707.15

																																																																										Αποσβέσεις		16361707.15		0		6245483.91		6245483.91

																																																																										Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων		22607191.06

																																																																										Αποσβέσεις		16361707.15		6245483.91		0		-6245483.91

																																																																										Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		16361707.15		0		363558.37		363558.37

																																																																										Κέρδη προ φόρων		16725265.52

																																																																										Φόροι εισοδήματος		11880573.67		4844691.854		0		-4844691.854

																																																																										Κέρδη μετά φόρων		11880573.67

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BASE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρ	δος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	23076686.031154506	23076686.031154506	23076686.031154506	22980451.076279074	16924585.328793436	16747155.700000009	15363917.590000007	15363917.590000004	15363917.590000007	20971031.369186252	15363917.589999996	15363917.589999996	15752747.099999996	11335404.359999996	11335404.359999996	FALL	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουρ	γίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	0	50549110.838845484	0	7252453.5348754358	6055865.7474856358	177429.62879342714	1383238.1100000003	0	5607113.7791862553	0	4417342.74	RISE	



Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	73625796.86999	999	0	7156218.580000001	0	0	0	0	5607113.7791862553	0	388829.51	0	



BASE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής	 λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	27622056.350591496	27622056.350591496	27622056.350591496	24572491.802646369	19346150.471999999	19077148.050000001	16361707.15	16361707.150000006	16361707.15	22607191.060000002	16361707.150000002	16361707.150000002	16725265.520000001	11880573.665600002	11880573.665600002	FALL	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	0	44288911.229408503	0	5797501.4179451298	5226341.3306463696	269002.42200000002	2715440.9	0	6245483.9100000001	0	4844691.8543999996	RISE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	71910967.579999998	0	2747936.87	0	0	0	0	6245483.9100000001	0	363558.37000000005	0	





ΚΑΧ Συνοπτικός



		ΕΥΑΘ ΑΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2020



		ΚΑΧ (Ποσά σε ,000 €)		2020		2019		Μεταβολή %		Μεταβολή €				Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2020) €				Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2019) €				Σχόλια

		Κύκλος εργασιών (καθαρός)		73,625,797		71,910,968		2.38%		1,714,829												Η μείωση οφείλεται στην εφαρμογή νέας τιμολογιακής πολιτικής από 1/5/19 καθώς και στην Πανδημία

		Μείον: Κόστος πωλήσεων		(50,549,111)		(44,288,911)		14.13%		(6,260,200)				8,333,433				8,811,468				Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση κόστους ΔΕΗ & έξοδα επισκευών

		Μικτό Περιθώριο Κέρδους		23,076,686		27,622,056		-16.46%		(4,545,370)

		Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως		7,156,219		2,747,937		160.42%		4,408,282												Αναστροφή Αχρησιμοποίητης Πρόβλεψης Απομάκρυνσης Ίλυος και Εσχαρισμάτων από την ΕΕΛΘ

		Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής		(7,252,454)		(5,797,501)		25.10%		(1,454,952)				1,640,351				1,558,000				Αυξημένη πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων

		Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(6,055,866)		(5,226,341)		15.87%		(829,524)				2,940,668				2,827,075				Αύξηση αμοιβών προσωπικού λόγω νέας Σ.Σ.Ε. & Πρόσληψη ΙΔΟΧ ΤΟΝ 5/2020

		Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης		(177,430)		(269,002)		-34.04%		91,573				109,232				135,014				100% Απόσβεση επιδοτούμενου παγίου ερευνητικού προγράμματος Smart Water & νέα προγράμματα εντός του 2020

		Λοιπά λειτουργικά έξοδα		(1,383,238)		(2,715,441)		-49.06%		1,332,203												Στο 2019 έγινε απομείωση Αξίας υπο κατασκευής Κτηρίου Τούμπας (Χημείο). Φέτος έπεσε πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων ΕΥΑΘ Υπηρεσιών

		Λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤ)		15,363,918		16,361,707		-6.10%		(997,790)

		Αποσβέσεις		5,607,114		6,245,484		-10.22%		(638,370)												Αρκετά πάγια πέρσι έφτασαν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

		Αποτελέσματα  προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)		20,971,031		22,607,191		-7.24%		(1,636,160)

		Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		388,830		363,558		6.95%		25,271												Μείωση επιτοκίων καταθέσεων, Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης διακανονισμών και μηδενικό επιτόκιο υπερημερίας από 2/4 με την 232/2020 απόφαση ΔΣ

		Αποτελέσματα συνήθων εργασιών		15,752,747		20,652		76175.60%		15,732,095

		Αποτέλεσμα προ φόρων (PBT)		15,752,747		16,725,266		-5.81%		(972,518)

		Φόροι εισοδήματος		(4,417,343)		(4,844,692)		-8.82%		427,349												Μείωση φόρου ανάλογη με την μείωση των κερδών προ φόρων

		Αποτέλεσμα μετά φόρων (PAT)		11,335,404		11,880,574		-4.59%		(545,169)





		Βασικές Δαπάνες (Ποσά σε ,000 €)		2020		2019		Μεταβολή %		Μεταβολή €

		Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		13,023,684		13,331,557		-2.31%		(307,873)												Αύξηση αμοιβών προσωπικού λόγω νέας Σ.Σ.Ε. & Πρόσληψη ΙΔΟΧ ΤΟΝ 5/2020

		Αμοιβές και έξοδα τρίτων		3,436,639		2,726,570		26.04%		710,069												Μελέτες & λοιποί σύμβουλοι

		Ηλεκτρικό Ρεύμα		17,243,530		13,138,917		31.24%		4,104,613												Αυξημένες Τιμολογήσεις στη Ενέργεια από Λογαριασμούς Κοινής Ωφέλιας (ΔΕΗ) λόγω μείωσης της έκπτωσης συνέπειας (Από 14% σε 7%)

		Ενοίκια		78,777		82,844		-4.91%		(4,067)												Επίδραση Εφαρμογής ΔΠΧΑ 16 & νέες βραχυχρόνιες μισθωσεις leasing

		Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων		15,850,199		11,403,586		38.99%		4,446,614												Ενεργοποίησης της νέας σύμβασης με τον ΑΚΤΩΡ για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ-ΜΘΞ)

		Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων		5,855,134		6,593,763		-11.20%		(738,629)												Αρκετά πάγια πέρσι έφτασαν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

		Σύνολα		55,487,963		47,277,235		5.03%		8,210,727



								Ο Διευθυντής Οικονομικών





								Δημήτριος Γ. Αλεξανδρής





ΚΑΧ Αναλυτικό

				ΕΥΑΘ ΑΕ





				Ποσά σε ,000 €		2021		2020		Μεταβολή %		Μεταβολή €

				Κύκλος εργασιών (καθαρός)		73,625,797		71,910,968		2.38%		1,714,829

				Μείον: Κόστος πωλήσεων		(50,549,111)		(44,288,911)		14.13%		(6,260,200)

				Μικτό Περιθώριο Κέρδους		23,076,686		27,622,056		-16.46%		(4,545,370)

				Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως		7,156,219		2,747,937		160.42%		4,408,282

				Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής		(7,252,454)		(5,797,501)		25.10%		(1,454,952)

				Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(6,055,866)		(5,226,341)		15.87%		(829,524)

				Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης		(177,430)		(269,002)		-34.04%		91,573

				Λοιπά λειτουργικά έξοδα		(1,383,238)		(2,715,441)		-49.06%		1,332,203

				Λειτουργικά αποτελέσματα		15,363,918		16,361,707		-6.10%		(997,790)

				Αποσβέσεις		5,607,114		6,245,484		-10.22%		(638,370)

				EBITDA		20,971,031		22,607,191		-7.24%		(1,636,160)

				Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		388,830		363,558		6.95%		25,271

				Αποτελέσματα συνήθων εργασιών		15,752,747		20,652		76175.60%		15,732,095

				Αποτέλεσμα προ φόρων		15,752,747		16,725,266		-5.81%		(972,518)

				Φόροι εισοδήματος		(4,417,343)		(4,844,692)		-8.82%		427,349

				Αποτέλεσμα μετά φόρων		11,335,404		11,880,574		-4.59%		(545,169)



				Ποσά σε ,000 €		Κόστος Παραγωγής						Έξοδα διάθεσης & διανομής 						Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης						Σύνολο

						2021		2020		Μεταβολή %		2021		2020		Μεταβολή %		2021		2020		Μεταβολή %		2021		2020		Μεταβολή %		2021		2020		Μεταβολή %

				Κόστος αναλωθέντων υλικών		2,009,287		2,192,418		-8.35%		-		-		0,00%		-		-		0,00%		-		-		0,00%		2,009,287		2,192,418		-8.35%

				Ιδιοπαραγωγή		-143,496		-149,487		-4.01%		-		-		0,00%		-		-		0,00%		-		-		0,00%		-143,496		-149,487		-4.01%

				Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		8,333,433		8,811,468		-5.43%		1,640,351		1,558,000		5.29%		2,940,668		2,827,075		4.02%		109,232		135,014		-19.10%		13,023,684		13,331,557		-2.31%

				Αμοιβές και έξοδα τρίτων		793,667		578,212		37.26%		1,035,767		895,585		15.65%		1,556,481		1,170,464		32.98%		50,724		82,309		-38.37%		3,436,639		2,726,570		26.04%

				Ηλεκτρικό Ρεύμα		16,789,126		13,105,352		28.11%		198,469		14,660		1253.80%		255,935		18,905		1253.80%		-		-		0,00%		17,243,530		13,138,917		31.24%

				Ενοίκια		64,505		80,108		-19.48%		3,011		2,736		10.05%		11261		0		0,00%		-		-		0,00%		78,777		82,844		-4.91%

				Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων		15,615,006		11,244,846		38.86%		1,238		3,222		-61.56%		233,955		154,783		51.15%		-		735		-1		15,850,199		11,403,586		38.99%

				Λοιπές Παροχές Τρίτων		174,401		927,711		-81.20%		16,602		49,844		-66.69%		291,209		239,900		21.39%		-		-		0,00%		482,212		1,217,455		-60.39%

				Έξοδα από Φόρους και Τέλη		269,747		256,938		4.99%		110,166		104,799		5.12%		206,873		234,404		-11.75%		-		-		0,00%		586,785		596,141		-1.57%

				Διάφορα έξοδα		1,023,854		952,974		7.44%		324,140		141,519		129.04%		317,721		319,197		-0.46%		8,123		7166		13.35%		1,673,839		1,420,857		17.80%

				Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων		5,619,581		6,288,371		-10.64%		-		-		0,00%		226,202		261,613		-13.54%		9351		43778		-1		5,855,134		6,593,763		-11.20%

				Πρόβλεψεις Επισφαλών Απαιτήσεων		-		-		0,00%		3,922,710		3,027,136		29.58%		15561		-		0,00%		-		-		0,00%		3,938,271		3,027,136		30.10%

				Σύνολα		50,549,111		44,288,911		14.13%		7,252,454		5,797,501		25.10%		6,055,866		5,226,341		15.87%		177,430		269,002		-34.04%		64,034,860		55,581,756		15.21%



																														12,062,313		11,113,935		8.53%





ΚΑΧ 2020 - 2019

2020	

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά λειτουργικά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	EBITDA	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Αποτελέσματα συνήθων εργασιών	Αποτέλεσμα προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Αποτέλεσμα μετά φόρων	73625796.86999999	-50549110.838845484	23076686.031154506	7156218.580000001	-7252453.5348754358	-6055865.7474856358	-177429.62879342714	-1383238.1100000003	15363917.590000007	5607113.7791862553	20971031.369186264	388829.51	15752747.100000007	15752747.100000007	-4417342.74	11335404.360000007	2019	Κύκλος εργασιών (καθαρός)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά λειτουργικά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	EBITDA	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Αποτελέσματα συνήθων εργασιών	Αποτέλεσμα προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Αποτέλεσμα μετά φόρων	71910967.579999998	-44288911.229408503	27622056.350591496	2747936.87	-5797501.4179451298	-5226341.3306463696	-269002.42200000002	-2715440.9	16361707.15	6245483.9100000001	22607191.060000002	363558.37000000005	20652.405729999988	16725265.52	-4844691.8543999996	11880573.6656	









2021 2020	

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	Ηλεκτρικό Ρεύμα	Ενοίκια	Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων	Λοιπές Παροχές Τρίτων	Έξοδα από Φόρους και Τέλη	Διάφορα έξοδα	Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων	13023683.740000002	17243529.780000001	15850199.460000001	5855134.0299999993	

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	Ηλεκτρικό Ρεύμα	Ενοίκια	Έξοδα Επισ	κευών και Συντηρήσεων	Λοιπές Παροχές Τρίτων	Έξοδα από Φόρους και Τέλη	Διάφορα έξοδα	Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων	13331556.5	13138916.59	11403585.720000001	6593762.8299999973	



Analysis

		KPIs

								KPIs Graphs

		73,625,797 €





		-50,549,111 €





		23,076,686 €































																												KPIs increase/Decrease

																												0.02384656120907102		2.38%

																														1,714,829 €



																												0.14134914215909003		14.13%

																														4,408,282 €





																												-0.16455582675471792		-16.46%

																														1,332,203 €











































































								-1,636,160 €		-7.2%

								-972,518 €		-5.8%

								-545,169 €		-4.6%















































































































								-1,636,160 €		-7.2%

								-972,518 €		-5.8%

								-545,169 €		-4.6%













Κύκλος εργασιών (καθαρός)	





2021	2020	73625796.86999999	71910967.579999998	



Μείον: Κόστος πωλήσεων	





2021	2020	-50549110.838845484	-44288911.229408503	



Μικτό Περιθώριο Κέρδους	





2021	2020	23076686.031154506	27622056.350591496	



2021	

EBITDA	20971031.369186264	2020	

EBITDA	22607191.060000002	

2021	

Αποτέλεσμα προ φόρων	15752747.100000007	2020	

Αποτέλεσμα προ φόρων	16725265.52	

2021	

Αποτέλεσμα μετά φόρων	11335404.360000007	2020	

Αποτέλεσμα μετά φόρων	11880573.6656	

2021	



EBITDA	20971031.369186264	2020	



EBITDA	22607191.060000002	

2021	



Αποτέλεσμα προ φόρων	15752747.100000007	2020	



Αποτέλεσμα προ φόρων	16725265.52	

2021	



Αποτέλεσμα μετά φόρων	11335404.360000007	2020	



Αποτέλεσμα μετά φόρων	11880573.6656	



Table



																																																																										2020

				Ποσά σε εκατ. €		2021						2020						Δ %		Δ																																																						 		BASE		FALL		RISE		SALES FLOW

				Κύκλος εργασιών (καθαρός)		73625796.87						71910967.58						2.4%		1714829.29																																																						Πωλήσεις				0		73625796.87		73625796.87

				Μείον: Κόστος πωλήσεων		-50549110.84						-44288911.23						14.1%		-6260199.609																																																						Κόστος Πωλήσεων		23076686.03		50549110.84		0		-50549110.84

				Μικτό Περιθώριο Κέρδους		23076686.03		31.3%				27622056.35		38.4%				(16.5%)		-4545370.319																																																						Μικτό Κέρδος		23076686.03

				Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως		7156218.58						2747936.87						160.4%		4408281.71																																																						Λοιπά έσοδα		23076686.03		0		7156218.58		7156218.58

				Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής		-7252453.535						-5797501.418						25.1%		-1454952.117																																																						Έξοδα διάθεσης & διανομής		22980451.08		7252453.535		0		-7252453.535

				Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-6055865.747						-5226341.331						15.9%		-829524.4168																																																						Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		16924585.33		6055865.747		0		-6055865.747

				Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης		-177429.6288						-269002.422						(34.0%)		91572.79321																																																						Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		16747155.7		177429.6288		0		-177429.6288

				Λοιπά λειτουργικά έξοδα		-1383238.11						-2715440.9						(49.1%)		1332202.79																																																						Λοιπά έξοδα		15363917.59		1383238.11		0		-1383238.11

				Λειτουργικά αποτελέσματα		15363917.59		20.9%				16361707.15		22.8%				(6.1%)		-997789.56																																																						Λειτουργικά αποτελέσματα		15363917.59

				Αποσβέσεις		5607113.779						6245483.91						(10.2%)		-638370.1308																																																						Αποσβέσεις		15363917.59		0		5607113.779		5607113.779

				EBITDA		20971031.37		28.5%				22607191.06		31.4%				(7.2%)		-1636159.691																																																						Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων		20971031.37

				Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		388829.51						363558.37						7.0%		25271.14																																																						Αποσβέσεις		15363917.59		5607113.779		0		-5607113.779

				Αποτέλεσμα προ φόρων		15752747.1		21.4%				16725265.52		23.3%				(5.8%)		-972518.42																																																						Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		15363917.59		0		388829.51		388829.51

				Φόροι εισοδήματος		-4417342.74						-4844691.854						(8.8%)		427349.1144																																																						Κέρδη προ φόρων		15752747.1

				Αποτέλεσμα μετά φόρων		11335404.36		15.4%				11880573.67		16.5%				(4.6%)		-545169.3056																																																						Φόροι εισοδήματος		11335404.36		4417342.74		0		-4417342.74

																																																																										Κέρδη μετά φόρων		11335404.36













																																																																										2019

																																																																										 		BASE		FALL		RISE		SALES FLOW

																																																																										Πωλήσεις				0		71910967.58		71910967.58

																																																																										Κόστος Πωλήσεων		27622056.35		44288911.23		0		-44288911.23

																																																																										Μικτό Κέρδος		27622056.35						27622056.35

																																																																										Λοιπά έσοδα		27622056.35		0		2747936.87		2747936.87

																																																																										Έξοδα διάθεσης & διανομής		24572491.8		5797501.418		0		-5797501.418

																																																																										Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19346150.47		5226341.331		0		-5226341.331

																																																																										Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης		19077148.05		269002.422		0		-269002.422

																																																																										Λοιπά έξοδα		16361707.15		2715440.9		0		-2715440.9

																																																																										Λειτουργικά αποτελέσματα		16361707.15						16361707.15

																																																																										Αποσβέσεις		16361707.15		0		6245483.91		6245483.91

																																																																										Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων		22607191.06

																																																																										Αποσβέσεις		16361707.15		6245483.91		0		-6245483.91

																																																																										Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα		16361707.15		0		363558.37		363558.37

																																																																										Κέρδη προ φόρων		16725265.52

																																																																										Φόροι εισοδήματος		11880573.67		4844691.854		0		-4844691.854

																																																																										Κέρδη μετά φόρων		11880573.67

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BASE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	23076686.031154506	23076686.031154506	23076686.031154506	22980451.076279074	16924585.328793436	16747155.700000009	15363917.590000007	15363917.590000004	15363917.590000007	20971031.369186252	15363917.589999996	15363917.589999996	15752747.099999996	11335404.359999996	11335404.359999996	FALL	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα	 έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	0	50549110.838845484	0	7252453.5348754358	6055865.7474856358	177429.62879342714	1383238.1100000003	0	5607113.7791862553	0	4417342.74	RISE	



Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	73625796.86999999	0	7156218.5	80000001	0	0	0	0	5607113.7791862553	0	388829.51	0	



BASE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λε	ιτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	27622056.350591496	27622056.350591496	27622056.350591496	24572491.802646369	19346150.471999999	19077148.050000001	16361707.15	16361707.150000006	16361707.15	22607191.060000002	16361707.150000002	16361707.150000002	16725265.520000001	11880573.665600002	11880573.665600002	FALL	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	0	44288911.229408503	0	5797501.4179451298	5226341.3306463696	269002.42200000002	2715440.9	0	6245483.9100000001	0	4844691.8543999996	RISE	

Πωλήσεις	Κόστος Πωλήσεων	Μικτό Κέρδος	Λοιπά έσοδα	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	Λοιπά έξοδα	Λειτουργικά αποτελέσματα	Αποσβέσεις	Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων	Αποσβέσεις	Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	Κέρδη προ φόρων	Φόροι εισοδήματος	Κέρδη μετά φόρων	71910967.579999998	0	2747936.87	0	0	0	0	6245483.9100000001	0	363558.37000000005	0	





Analysis 2

		KPIs



		73625796.87





		-50549110.84





		23076686.03

































										KPIs increase/Decrease

										0.02384656120907102		2.38%

												1714829.29



										0.14134914215909003		14.13%

												-6260199.609





										-0.16455582675471792		-16.46%

												-4545370.319





















































Κύκλος εργασιών (καθαρός)	





2021	2020	73625796.86999999	71910967.579999998	

Μείον: Κόστος πωλήσεων	





2021	2020	-50549110.838845484	-44288911.229408	503	

Μικτό Περιθώριο Κέρδους	





2021	2020	23076686.031154506	27622056.350591496	



Analysis 3





















2021 2020	

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτό Περιθώριο Κέρδους	73625796.86999999	-50549110.838845484	23076686.031154506	

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτό Περιθώριο Κέρδους	71910967.579999998	-44288911.229408503	27622056.350591496	



Expenses

				Κόστος Μισθοδοσίας

				Κόστος Ηλεκτρικού Ρεύματος

				Κόστος Επισκευών / Συντηρήσεων & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

				Αποσβέσεις

				Λοιπά έξοδα

																																																2021

																																												Κόστος Παραγωγής		78.9%		50549.11084

																																												Έξοδα διάθεσης & διανομής 		11.3%		7252.453535

																																												Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		9.5%		6055.865747

																																												Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης		0.3%		177.4296288

																																																64034.85975

																																																0

																																																2020

																																												Κόστος Παραγωγής		79.7%		44288.91123

																																												Έξοδα διάθεσης & διανομής 		10.4%		5797.501418

																																												Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		9.4%		5226.341331

																																												Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης		0.5%		269.002422

																																																55581.7564

																																																0

																																												Λειτουργικά Έξοδα		2021		% επί συνόλου

																																												Κόστος Αναλωθέντων		2009.28672		0.0313780139

																																												Ιδιοπαραγωγή		-143.49592		-0.0022409032

																																												Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		13023.68374		0.2033842784

																																												Αμοιβές και έξοδα τρίτων		3436.63867		0.053668247

																																												Ηλεκτρικό Ρεύμα		17243.52978		0.2692834785

																																												Ενοίκια		78.77707		0.0012302216

																																												Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων		15850.19946		0.247524544

																																												Λοιπές Παροχές Τρίτων		482.21182		0.007530458

																																												Έξοδα από Φόρους και Τέλη		586.78487		0.0091635224

																																												Διάφορα έξοδα		1673.83861		0.0261394905

																																												Αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων παγίων		5855.13403		0.0914366652

																																												Πρόβλεψεις Επισφαλών Απαιτήσεων		3938.2709		0.0615019837

																																												Σύνολο		64034.85975		1

																																												Κόστος Επισκευών / Συντηρήσεων		Κόστος Επισκευών / Συντηρήσεων		15850.19946		0.247524544

																																												Κόστος Ενέργειας		Κόστος Ενέργειας		17243.52978		0.2692834785

																																												Κόστος Μισθοδοσίας		Κόστος Μισθοδοσίας		13023.68374		0.2033842784

																																												Αποσβέσεις		Αποσβέσεις		5855.13403		0.0914366652

																																												Προβλέψεις		Προβλέψεις		3938.2709		0.0615019837

																																												Λοιπά Κόστη		Κόστος Αναλωθέντων		2009.28672		0.0313780139

																																														Ιδιοπαραγωγή		-143.49592		-0.0022409032

																																														Αμοιβές Τρίτων		3436.63867		0.053668247

																																														Ενοίκια		78.77707		0.0012302216

																																														Λοιπές Παροχές Τρίτων		482.21182		0.007530458

																																														Έξοδα από Φόρους και Τέλη		586.78487		0.0091635224

																																														Διάφορα έξοδα		1673.83861		0.0261394905

																																																64034.85975		1		0.1268690503



[ΤΙΜΗ]
[ΤΙΜΗ]

2021	2020	13023683.740000002	13331556.5	

2021	2020	17243529.780000001	13138916.59	

2021	2020	15850199.460000001	11403585.720000001	

2021	2020	5855134.0299999993	6593762.8299999973	

2021	2020	12062312.740000006	11113934.739999993	
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	Ηλεκτρικό Ρεύμα	Ενοίκια	Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων	Λοιπές Παροχές Τρίτων	Έξοδα από Φόρους και Τέλη	Διάφορα έξοδα	Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων	
11113934.739999993	6593762.8299999973	13331556.5	13138916.59	11403585.720000001	
12062312.740000006	5855134.0299999993	13023683.740000002	17243529.780000001	15850199.460000001	
Κόστος Παραγωγής	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής 	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα ερευνών 	&	 ανάπτυξης	50549.11083884551	7252.4535348754362	6055.8657474856336	177.42962879342713	
Κόστος Παραγωγής	Έξοδα διάθεσης 	&	 διανομής 	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Έξοδα ερευνών 	&	 ανάπτυξης	44288.911229408492	5797.5014179451264	5226.3413306463717	269.00242200000002	


Table (2)



																																																																						2020

				Ποσά σε χιλ. €		2021				2020				Δ %		Δ

				Ενσώματες ακινητοποιήσεις		66,806 				62,813 				6.4%		3,993 

				Άυλα περιουσιακά στοιχεία		88 				155 				(43.0%)		 (67)

				Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού		1,743 				690 				152.5%		1,053 

				Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις		3,377 				3,831 				(11.8%)		 (454)

				Λοιπά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία		2,913 				3,176 				(8.3%)		 (263)

				Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		74,928 				70,666 				6.0%		4,262 

				Αποθέματα		1,820 				1,542 				18.0%		278 

				Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις		60,432 				67,223 				(10.1%)		 (6,791)

				Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα		91,305 				81,916 				11.5%		9,388 

				Kυκλοφορούν ενεργητικό		153,557 				150,681 				1.9%		2,876 

				Σύνολο Ενεργητικού		228,485				221,347 				3.2%		7,138 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table (5)



																																																																						2020

				Ποσά σε χιλ. €		2021				2020				Δ %		Δ

				Μετοχικό κεφάλαιο		40,656 				40,656 				6.4%		3,993 

				Κέρδη εις νέον		115,157 				111,895 				(43.0%)		 (67)

				Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων		33,440 				33,440 				(11.8%)		 (454)

				Ίδια Κεφάλαια		189,253 				185,991 				1.8%		3,472 

				Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξ/σης		1,265 				1,208 				4.7%		57 

				Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους & έξοδα		1,603 				3,564 				(55.0%)		 (1,961)

				Επιχορηγήσεις		695 				943 				(26.3%)		 (248)

				Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		17,162 				16,099 				6.6%		1,063 

				Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		20,725 				21,814 				(5.0%)		 (1,090)

				Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις		18,200 				12,804 				42.2%		5,397 

				Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις		307 				738 				(58.5%)		 (432)

				Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		18,507 				13,542 				36.7%		4,965 

				Σύνολο υποχρεώσεων		39,232 				35,356 				11.0%		3,876 

				Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων		228,485 				221,347 				3.2%		7,138 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Income

				Κύκλος εργασιών (καθαρός)

				Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

										2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021										2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

																																				(%) Μέρισμα ανά μετοχή / Μέση τιμή μετοχής		4.88%		5.53%		8.80%		7.09%		5.34%		2.75%		5.64%		5.41%		2.11%

								Μέρισμα ανά μετοχή		0.162		0.285		0.24		0.25		0.228		0.221		0.126		0.268		0.223		0.219

										 		ΕΥΑΘ		ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		Total

										2001		615		0		615

										2002		627		0		627

										2003		606		0		606

										2004		584		0		584

										2005		561		0		561

										2006		549		2		551

										2007		509		6		515

										2008		439		11		450

										2009		405		18		423

										2010		327		38		365

										2011		287		49		336

										2012		258		50		308

										2013		242		56		298

										2014		229		72		301

										2015		224		89		313

										2016		221		93		314

										2017		380		90		470

										2018		361		0		361

										2019		344		0		344

										2020		329		0		329

										2021		323		0		323

												Κατηγορία Κατανάλωσης 		2021		2020		2019

												Οικιακή χρήση		38730		38657		38178

												ΟΤΑ- Ενίσχυση δικτύων		5634		5770		5434

												Βιομηχανική χρήση		4504		4235		4717

												Επαγγελματική χρήση		1975		2147		2827

												Δημόσιο-Δημοτικά		3159		3137		3478

												ΕΛΠΕ		1904		2219		1890

												Λοιπά		90		78		125

												ΣΥΝΟΛΟ		55997		56243		56648

												Οικιακή χρήση		ΟΤΑ- Ενίσχυση δικτύων		Βιομηχανική χρήση		Επαγγελματική χρήση		Δημόσιο-Δημοτικά		ΕΛΠΕ		Λοιπά

										2021		38730		5634		4504		1975		3159		1904		90

										2020		38657		5770		4235		2147		3137		2219		78

										2019		38178		5434		4717		2827		3478		1890		125





2021	2020	73625796.86999999	71910967.579999998	



2021	2020	7156218.580000001	2747936.87	

Μέρισμα ανά μετοχή	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	0.16200000000000001	0.28499999999999998	0.24	0.25	0.22800000000000001	0.221	0.126	0.26800000000000002	0.223	0.219	





2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	4.8753665689149565E-2	5.5301086804421806E-2	8.7957019921076421E-2	7.0886705633627672E-2	5.34428171859219E-2	2.7468495772850567E-2	5.644265747654606E-2	5.4132711385503893E-2	2.1052125061652653E-2	



ΕΥΑΘ	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	615	627	606	584	561	549	509	439	405	327	287	258	242	229	224	221	380	361	344	329	323	ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	0	0	0	0	0	2	6	11	18	38	49	50	56	72	89	93	90	0	0	0	0	





ΕΥΑΘ	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	615	627	606	584	561	549	509	439	405	327	287	258	242	229	224	221	380	361	344	329	323	ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	0	0	0	0	0	2	6	11	18	38	49	50	56	72	89	93	90	0	0	0	0	Total	

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	615	627	606	584	561	551	515	450	423	365	336	308	298	301	313	314	470	361	344	329	323	





2021	

Κατηγορία Κατανάλωσης 	Οικιακή χρήση	ΟΤΑ- Ενίσχυση δικτύων	Βιομηχανική χρήση	Επαγγελματική χρήση	Δημόσιο-Δημοτικά	ΕΛΠΕ	Λοιπά	38730	5634	4504	1975	3159	1904	90	2020	

Κατηγορία Κατανάλωσης 	Οικιακή χρήση	ΟΤΑ- Ενίσχυση δικτύων	Βιομηχανική χρήση	Επαγγελματική χρήση	Δημόσιο-Δημοτικά	ΕΛΠΕ	Λοιπά	38657	5770	4235	2147	3137	2219	78	2019	

Κατηγορία Κατανάλωσης 	Οικιακή χρήση	ΟΤΑ- Ενίσχυση δικτύων	Βιομηχανική χρήση	Επαγγελματική χρήση	Δημόσιο-Δημοτικά	ΕΛΠΕ	Λοιπά	38178	5434	4717	2827	3478	1890	125	



Sheet4





Group P&L

		ΕΥΑΘ ΑΕ



		Κατάσταση  Αποτελεσμάτων Χρήσεως		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ

		12/31/20		ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

				ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

				Ποσά κλειόμενης 

				 0.00

		Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		71,910,968

		Κόστος πωληθέντων		(44,289,794)

		Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως		27,621,173



		Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία		-

		Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων		-

				-

		Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως		2,747,937

		Λοιπά λειτουργικά έξοδα		(2,715,441)



		Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής		(5,797,744)

		Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(5,226,639)

		Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης		(269,002)

		Κέρδη εκμετ/σεως προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδ.αποτελ		16,360,284

		Αποσβέσεις		6,245,484

		Κέρδη εκμετ/σεως προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδ.αποτελ.και αποσβέσεων		22,605,768

		Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)		348,662

				-

		Κέρδη / Ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις		-

		Κέρδη / Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές		-

		Κέρδη / Ζημίες από αποτίμιση και διάθεση επενδύσεων		-

		Καθαρά κέρδη  προ φόρων 		16,708,947

		Αναβαλόμενοι φόροι		-

		Φόρος εισοδήματος		(4,840,775)

		Καθαρά κέρδη μετά από φόρους		11,868,171



		Λοιπά συνολικά έσοδα

		Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

		-Αναλογιστικά αποτελέσματα		43,274

		-Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία		-

		Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους		43,274

		Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης		11,911,445



		Ζημιές χρήσης αποδιδόμενες σε :

		Μετόχους της μητρικής		11,868,171.37

		Μη ελέγχουσες συμμετοχές		-

				11,868,171.37

		Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης αποδιδόμενα σε:

		Μετόχους της μητρικής		11,911,445.27

		Μη ελέγχουσες συμμετοχές		-

				11,911,445.27









Expenses per Category

				ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ







				Ο ΟΜΙΛΟΣ



				Για την περίοδο που έληξε την 31.12.2020		Κόστος Πωληθέντων		Έξοδα διάθεσης & διανομής 		Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης		Σύνολο



				Κόστος Αναλωθέντων		2,192		- 0		- 0		- 0		2,192

				Ιδιοπαραγωγή		(149)		- 0		- 0		- 0		(149)

				Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		8,812		1,558		2,827		135		13,333

				Αμοιβές και έξοδα τρίτων		578		896		1,170		82		2,727

				Ηλεκτρικό Ρεύμα		13,105		15		19		- 0		13,139

				Ενοίκια		80		3		0		- 0		84

				Έξοδα Επισκευών και Συντηρήσεων		11,245		3		155		1		11,403

				Λοιπές Παροχές Τρίτων		928		50		240		- 0		1,217

				Έξοδα από Φόρους και Τέλη		257		105		234		- 0		595

				Διάφορα έξοδα		953		142		319		7		1,421

				Αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων παγίων		6,288		- 0		262		44		6,594

				Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων		- 0		3,027		- 0		- 0		3,027



				Σύνολο		44,290		5,798		5,227		269		55,583











20
21

20
20

23,1 M € 
15,4 M € 

21,0 M € 
15,8 M € 11,3 M € 

50,5 M € 

7,3 M € 

6,1 M € 5,6 M € 
4,4 M € 

73,6 M € 

7,2 M € 

5,6 M € 

Πωλήσεις Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης & 
διανομής

Έξοδα έρευνας και 
ανάπτυξης

Λειτουργικά 
αποτελέσματα

Κέρδη προ φόρων, 
τόκων, αποσβέσεων

Καθαρά 
Χρηματοοικονομικά 

Έσοδα

Φόροι εισοδήματος

27,6 M € 16,4 M € 22,6 M € 16,7 M € 11,9 M € 

44,3 M € 0,0 M € 
5,8 M € 

5,2 M € 0,3 M € 

2,7 M € 

6,2 M € 0,0 M € 
4,8 M € 

71,9 M € 
2,7 M € 

6,2 M € 

0,0 M € 
0,4 M € 0,0 M € 

Πωλήσεις Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης & 
διανομής

Έξοδα έρευνας και 
ανάπτυξης

Λειτουργικά 
αποτελέσματα

Κέρδη προ φόρων, 
τόκων, αποσβέσεων

Καθαρά 
Χρηματοοικονομικά 

Έσοδα

Φόροι εισοδήματος

+2,4% -16,5% -6,1% -7,2% -5,8% -4,6%

Λοιπά έσοδα 
εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας

Λοιπά έσοδα 
εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας

Κόστος 
Πωλήσεων

Κόστος 
Πωλήσεων

Λοιπά 
έξοδα

Λοιπά 
έξοδα

Αποσβέ
σεις

Αποσβέ
σεις

Αποσβέ
σεις

Αποσβέ
σεις Κέρδη προ 

φόρων

Κέρδη προ 
φόρων

Κέρδη μετά 
φόρων

Κέρδη μετά 
φόρων

0,2 Μ € 1,4 Μ € 0,4 Μ €



ΙΙ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ



Ανάλυση Εξόδων στο Σύνολο

ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

Σύνολο Λειτουργικών 
Εξόδων

64.035 Κ €

24,7%
20,3%

26,9%

6,1%

9,1%

12,7%
5,4%

3,1%

2,6%
0,9%

Έξοδα από φόρους 
και τέλη

0,7%
Λοιπές Παροχές 

Τρίτων

0,1%
Ενοίκια



ΜΕΤΟΧΗ

ΙΙΙ



ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

4,88%
5,53%

8,80%

7,09%

5,34%

2,75%

5,64% 5,41%
4,75%*

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Μέρισμα ανά 
μετοχή (σε ευρώ)

Απόδοση Μερίσματος 
ανά μετοχή

0,285

0,24 0,25
0,228 0,221

0,126

0,268

0,223 0,219*

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

* Προτεινόμενο μέρισμα, τελεί υπό την έγκριση της 
ετήσιας τακτικής Γ.Σ. 



ΛΟΙΠΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

IV



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (1/2)

Ανακαίνιση, ενεργειακή βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

Συμφωνία–Πλαίσιο για την Ενίσχυση – Επισκευή του Υδαταγωγού Αραβησσού

Επέκταση του τηλε-ελέγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης

Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α221,7

41,0

3,4

2,4

*Ποσά σε εκατ.€ 

Ανακαίνιση, ενεργειακή βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων «Αίνεια»7,7



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (2/2)

Προμήθεια και Τοποθέτηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας με Διεπαφή Συστήματος SCADA για την 
προστασία κρίσιμων υποδομών - εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου -
τηλεεποπτείας αντλιοστασίων αποχέτευσης

Εκ βάθρων ανακαίνιση του κτιρίου της έδρας της εταιρείας | «Πράσινο» κτίριο4,0

1,4

1,4

*Ποσά σε εκατ.€ 

Έργα ολοκλήρωσης σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης |Περιλαμβάνονται 7 υπο-έργα 
αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού Κόμβου Κ16

3,7



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Κατασκευή νέων δεξαμενών Δ2α, Δ3α και κορεσμού ασβέστη στην ΕΕΛΘ

Αντικατάσταση συμβατικών υδρομέτρων με νέα έξυπνα υδρόμετρα

6,5

49,6

*Ποσά σε εκατ.€ 

Υλοποίηση νέου ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης και 

τιμολόγησης πελατών της ΕΥΑΘ Α.Ε.4,9



Η ΕΥΑΘ ΑΕ συμμετέχει μέσω της θυγατρικής της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ και ως μέλος 

Ένωσης Εταιρειών, στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό «Υλοποίηση Φράγματος Χαβρία 

Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεων Νερού και Δικτύων, με ΣΔΙΤ – Β΄ Φάση, στάδιο Β.Ι -

Διάλογος»

• Έργο συνολικής αξίας περίπου 167 εκατ.€ 

• Περίοδος κατασκευής, 3 έτη

• Περίοδος λειτουργίας και συντήρησης, 27 έτη.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 εγκρίθηκε η υποβολή του φακέλου εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (Α΄Φάση). Η Β΄Φάση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021 και 

βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπογραφή σύμβασης με την κυπριακή τράπεζα Astrobank Public Company LTD  για την 

τεχνική υποστήριξη σε δανειοδοτούμενα έργα υποδομής (εγκαταστάσεις, δίκτυα 

αποχέτευσης κ.λπ.). Πρώτο έργο προς αξιολόγηση είναι η νέα εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας. 

Σημαντικά γεγονότα 

για την ΕΥΑΘ 

Υπηρεσίες Α.Ε.

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
Εντός του 2021 ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση έργων συνολικού 
προϋπολογισμού ύψους 6,8 εκατ.€ (πλέον ΦΠΑ), που σχετίζονται με έργα δικτύου ύδρευσης ύψους 3,3 
εκατ.€ και με έργα δικτύου αποχέτευσης ύψους 3,5 εκατ.€.

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης νέων δεξαμενών Δ2α 
και Δ3α και νέας δεξαμενής καθίζησης κορεσμού ασβέστη στην ΕΕΝΘ, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 
εκατ.€.

Υπεγράφησαν συμβάσεις έργων και μελετών που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας 
και αφορούν έργα αποχέτευσης και ύδρευσης ποσού σύμβασης 4,0 εκατ.€ και 4,75 εκατ.€ αντίστοιχα.

Εντός του 2021 η ΕΥΑΘ ΑΕ προέβη σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αντικείμενο 
τη συλλογή και μεταφορά -μέσω των νέων ηλεκτρομέτρων του ΔΕΔΔΗΕ- μεγάλης πυκνότητας δεδομένων (σε 
πραγματικό χρόνο), που θα παράγονται από τα έξυπνα υδρόμετρα που θα εγκαταστήσει η ΕΥΑΘ Α.Ε. στο 
δίκτυο ύδρευσης. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΑΘ  έχει υπογράψει ήδη σύμβαση προμήθειας ογδόντα 80 έξυπνων 
υδρομετρητών.

Ολοκληρώθηκε η παροχή υπηρεσιών επισκευής και στεγάνωσης, της δεξαμενής ύδρευσης στην 
Ευαγγελίστρια, συμβατικού ποσού 192.600 €.



ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΥΑΘ 

Υπηρεσίες Α.Ε.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες 

Α.Ε. στις 11/02/2022 αποφασίστηκε η Αύξηση 

Μετοχικού Κεφαλαίου (με τροποποίηση του άρθρου 

5 του Καταστατικού) κατά 1.000.000 ευρώ, με 

καταβολή μετρητών, με την έκδοση δυο 

εκατομμυρίων ονομαστικών μετοχών (2.000.000) 

αξίας 0,50 Ευρώ (πενήντα λεπτά) η καθεμία. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση της 

ρευστότητας της εταιρείας προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου  αποκατάστασης της 

λειτουργίας της δεξαμενής ύδρευσης Δ5 που βρίσκεται στο Δήμο Ευόσμου 

άνωθεν της περιφερειακής οδού. 

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου προμήθειας και 

εγκατάστασης 100.000 «έξυπνων» υδρομέτρων σε περιοχές του αστικού ιστού 

της Θεσσαλονίκης. 

Με τα άρθρα 114 και 115 του Ν. 4694/2022 (30.07.2022) σε εφαρμογή της 

απόφασης του ΣτΕ νομοθετήθηκε ως έγκυρη και ισχυρή η μεταβίβαση του 

50%+1 μετοχή από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ και προβλέφθηκαν 

δικλείδες συνταγματικής ασφάλειας ώστε: α) τις αποφάσεις της ΕΕΣΥΠ για την 

ΕΥΑΘ να τις λαμβάνει αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο ως μοναδικός 

μέτοχος της ΕΕΣΥΠ και β) η ΕΕΣΥΠ ως μέτοχος και η διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

έχουν ως καθήκον τη διαρκή παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης προς το κοινωνικό σύνολο. 



Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021

Θέμα 2ο



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων :

α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, 

σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

και 

β) την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από 

κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την  εικοστή (21η) εταιρική 

χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021). 

Έγκριση της συνολικής 

διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου



Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων  και διανομής μερίσματος 
από τα κέρδη χρήσης 2021 στους μετόχους της εταιρείας

Θέμα 3ο



Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αριθμόν 192/2022 απόφαση, ενέκρινε την 

υποβολή πρότασης  προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σχετικά με τη 

διανομή μερίσματος του άρθρου 160 του Ν.4548/2018, ποσού 

0,2186 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό μικτό ποσό σε € 7.934.783) για τη χρήση 2021.

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο, οι ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού 

δικαιούχων και έναρξης πληρωμής του μερίσματος,  είναι οι  ακόλουθες :

 Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: Τετάρτη  14 Σεπτεμβρίου  2022. 

 Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date): Πέμπτη 15  Σεπτεμβρίου 2022.

 Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας Eurobank: 

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Έγκριση διάθεσης 

αποτελεσμάτων  και 

διανομής μερίσματος



Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων 

Θέμα 4ο



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 281/2022 απόφασή του 

ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 27/02.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και 

Υποψηφιοτήτων σχετικά με: 

α) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εικοστή πρώτη (21η) εταιρική χρήση (από 1η 

Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021) και

β) την Έκθεση Αποδοχών για το 2021 συνημμένη στην από 17.05.2022 Έκθεση της 

ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton σχετικά με την πληρότητά της, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του νόμου (άρθρο 112 Ν. 4548/2018). 

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν.4548/18 

και  είναι αναρτημένη στην  ιστοσελίδα της εταιρείας  

https://www.eyath.gr/category/enimerosi-ependyton/etairikes-anakoinoseis/

Συζήτηση επί της Έκθεσης 

Αποδοχών 

της Επιτροπής Αμοιβών 

και Υποψηφιοτήτων 



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 281/2022 απόφασή του 

ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 27/02.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και 

Υποψηφιοτήτων σχετικά με: 

Συζήτηση επί της 

Έκθεσης Αποδοχών 

της Επιτροπής Αμοιβών 

και Υποψηφιοτήτων 

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρείας και των
μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών,
παρουσιάζεται για τα τελευταία 3 έτη λόγω εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης του άρθρου
187 παρ. 7 του Ν.4548/2018 όπου στη συγκριτική χρήση παρουσιάζονται μόνο τα σχετικά
στοιχεία του έτους 2019 και 2020.



Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της

Θέμα 5ο



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ΄αριθμ. 303/2022 απόφασή του 

ενέκρινε την Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αξιολόγησε θετικά το ελεγκτικό 

έργο της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton και την πιστή εφαρμογή του σχεδίου 

ελέγχου (audit plan),  καθώς και την αμοιβή τους, η οποία ανήλθε στο ποσό των 

48.000,00 € για  τον έλεγχο της χρήσης 01.01. 2021 – 31.12.2021. 

Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

α) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORΝTON AE, για τη διενέργεια του 

τακτικού ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και για την έκδοση του πιστοποιητικού 

φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2022 καθώς και 

β) την έγκριση της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας, ποσού 48.000,00 € και των όρων 

πρόσληψής τους.

Επιλογή 

Ελεγκτικής Εταιρείας 

και έγκριση αμοιβής της



Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας 

Θέμα 6ο



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων την τροποποίηση του καταστατικού. Οι αλλαγές αφορούν επί το πλείστον

την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου και την απλοποίηση του 

Καταστατικού και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Άξιο αναφοράς κρίνεται το άρθρο 4 στο οποίο έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες:

η. Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε έννομη 

σχέση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. 

θ. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από 

ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, και από άλλες Α.Π.Ε. 

ι. Η έρευνα, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση γεωθερμίας. 

ια. Η επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου νερού με σκοπό την αφαλάτωση και την 

εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και για άρδευση 

ιβ. Η διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση στερεών 

και υγρών αποβλήτων καθώς και βιομάζας, εκμετάλλευση και εμπορία αυτών καθώς 

και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς 

Έγκριση τροποποιήσεων 

του Καταστατικού 

της Εταιρείας 



Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών 

Θέμα 7ο



Εκλογή από το Δ.Σ του κ. Δημητρίου Κωνσταντακόπουλου, ως μη εκτελεστικού μέλους

Θέμα 8ο



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει την εκλογή του κ. Δημητρίου 

Κωνσταντακόπουλου, με την υπ΄αριθμ. 681/2021 απόφαση του σώματος, κατόπιν 

της από 14-12-2021 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής, ο κ. Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος 

πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης ενός μέλους του Δ.Σ, σύμφωνα με την Πολιτική 

Καταλληλόλητας της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Εκλογή μη εκτελεστικού 

μέλους Δ.Σ.



Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας 
για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών 

Θέμα 9ο



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα 

Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων 

εταιρειών του Ομίλου.

Παροχή αδείας 

σε μέλη του Δ.Σ.



Έγκριση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,

σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017

Θέμα 10ο



Έγκριση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 

44 Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, και ορισμός των μελών αυτής, εφόσον εγκριθεί 

ανεξάρτητη επιτροπή.

Προτείνεται όπως 

• η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με 

την περίπτωση αα της παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 449/2017), 

• με τρία (3) μέλη, στο σύνολό τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, 

• με θητεία ενός (1) έτους, αρχόμενη από την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τον ορισμό τους.

Βούληση του ΔΣ είναι η Επιτροπή να αποτελείται, όπως σήμερα, από τους

• Νικόλαο Κλείτου, ως Πρόεδρο

• Μαρία Αμμανατίδου, ως μέλος

• Μαρία Πεταλά, ως μέλος

Έγκριση του είδους 

της Επιτροπής Ελέγχου 



w w w . e y a t h . g r

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε

Σημαντική επισήμανση

Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτήν την παρουσίαση περιλαμβάνουν προβλέψεις οικονομικών μεγεθών που αντικατοπτρίζουν εκτιμήσεις της Διοίκησης 

της εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και δεδομένα. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς 

σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών. Η παρούσα 

παρουσίαση αποτελεί προϊόν της ΕΥΑΘ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδειά της.
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