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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 881.337 916.555 881.337 916.555 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  περιόδου  (1.01.2016 και 1.01.2015 αντίστοιχα) 966.940 921.310 967.040 921.382

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.284 1.327 1.284 1.327 Κέρδη μετά από φόρους 24.049 43.657 24.062 43.685

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 136.398 127.870 137.608 129.080 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση (12.738) 23.273 (12.738) 23.273

Αποθέματα  12.387 12.509 12.387 12.509 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 11.311 66.930 11.324 66.958

Απαιτήσεις από πελάτες 207.437 224.514 207.439 224.501 ∆ιανεμηθέντα μερίσματα (73.485) (21.300) (73.485) (21.300)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 312.997 294.321 311.898 293.224 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 904.766 966.940 904.879 967.040

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.551.840 1.577.096 1.551.953 1.577.196

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 840.866 903.040 840.979 903.140

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 904.766 966.940 904.879 967.040

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 291.214 266.839 291.214 266.839

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων 186.737 193.653 186.737 193.653 Λειτουργικές δραστηριότητες

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 59.998 63.376 59.998 63.376 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 41.324 56.315 41.337 56.343

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 109.125 86.288 109.125 86.288 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Σύνολο υποχρεώσεων 647.074 610.156 647.074 610.156 Αποσβέσεις 45.539 48.174 45.539 48.174

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.551.840 1.577.096 1.551.953 1.577.196 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων (8.168) (8.151) (8.168) (8.151)

Μειώσεις/Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (935) (159) (935) (159)

Απομείωση Χρεωγράφων 18.067 0 18.067 0

Εσοδα χρεογράφων (66) (64) (66) (64)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Προβλέψεις  για παροχές προσωπικού 2.944 2.198 2.944 2.198

1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015 Λοιπές Προβλέψεις 1.900 19.810 1.900 19.810

Κύκλος εργασιών 328.851 324.268 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (13.848) (13.783) (13.838) (13.783)

Μικτά κέρδη 146.214 138.410 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.431 1.240 4.431 1.240

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 49.908 43.708 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

Κέρδη  προ φόρων 41.324 56.315 δραστηριότητες:

Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 24.049 43.657 (Αύξηση) Μείωση:

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (12.738) 23.273 Απαιτήσεων 5.843 (31.283) 5.835 (31.248)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 11.311 66.930 Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 121 1.828 121 1.828

Κατανέμονται σε: Αύξηση (Μείωση):

Μετόχους Εταιρείας 24.049 43.657 Υποχρεώσεων 2.056 (12.825) 2.055 (12.815)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,23 0,41 Εγγυήσεις καταναλωτών 85 84 85 84

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση 1.911 1.618 1.911 1.618
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 87.279 83.731 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (36) (24) (36) (24)

Καταβεβλημένοι φόροι (52.646) (570) (52.646) (570)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 48.522 64.408 48.536 64.481

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €  

1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015

Κύκλος εργασιών 328.821 324.248 Επενδυτικές δραστηριότητες

Μικτά κέρδη 146.184 138.390 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (8.442) (2.992) (8.442) (2.992)

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (901) (3.714) (901) (3.714)

επενδυτικών αποτελεσμάτων 49.931 43.736 Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων 1.253 1.044 1.253 1.044

Κέρδη  προ φόρων 41.337 56.343 Τόκοι εισπραχθέντες 11.481 8.873 11.471 8.873

Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 24.062 43.685 Μερίσματα εισπραχθέντα 66 64 66 64

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (12.738) 23.273 Aγορά χρεωγράφων 0 (20.000) 0 (20.000)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 11.324 66.958 Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική / είσπραξη από εκκαθ.συνδεδεμένης επιχ. 0 0 0 (500)

Κατανέμονται σε: Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.457 (16.725) 3.447 (17.225)

Μετόχους Εταιρείας 24.062 43.685

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) 0,11 0,21

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 87.302 83.759
Μερίσματα πληρωθέντα

(31.854) (20.578) (31.854) (20.578)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(31.854) (20.578) (31.854) (20.578)

Καθαρή (μείωση) / αύξηση   στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 20.125 27.105 20.129 26.678

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 260.419 233.314 259.342 232.664
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 280.544 260.419 279.471 259.342

2016 2015 2016 2015
i )    Eσοδα 58.459 57.720 58.459 57.720
ii)    Εξοδα                                                                                                                                       66 1.051 66 1.051
iii)   Απαιτήσεις          64.053 61.096 64.053 61.096
iv)  Αμοιβές και αποζημιώσεις ∆ιευθυντικών στελεχών και μελών της ∆ιοίκησης                                           195 153 195 153

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                 Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤ.  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ.  Π 720446

6. Την 23.12.2016  με απόφαση της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας καταβλήθηκε μέρισμα ποσού Ευρώ 40.470 χιλ. δηλαδή μέρισμα 0,38 ευρώ ανά μετοχή, την 03.01.2017. 

Α.∆.Τ.  Ξ 971227

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΙΣΗΣ 

       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ.ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ 

Α.∆.Τ.   ΑΒ 521661 Α.∆.Τ.  ΑΒ 253061

ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΚ. ΣΚΥΛΑΚΗ 

Αθήνα, 05  Απριλίου 2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.α) Oπως περαιτέρω αναφέρεται στην σημείωση 33 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού ∆ημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει το τίμημα του αποληφθέντος ακατέργαστου
ύδατος. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο ΝΠ∆∆ «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ» επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της β) Μέχρι την ημερομηνία
έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, δεν είχε μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο Ν.Π.∆.∆. «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ» συνολικής αναπόσβεστης αξίας  Ευρώ 657 εκατ. περίπου (σημ.36).

7. ∆εν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου από την 31.12.2016 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας (σημ.32).

9. Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το ακόλουθο :"Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ΄αριθμό 33.1 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα ο προσδιορισμός του τιμήματος του αδιύλιστου ύδατος που προμηθεύεται η Εταιρεία από το Ελληνικό ∆ημόσιο μετά 
την 30.6.2013, το οποίο, ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η εταιρεία συνεχίζει να  συμψηφίζει με το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει για τη συντήρηση και λειτουργία των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ν.Π.∆.∆ «Εταιρία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ», όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της 
από 9.12.1999 σύμβασης με το Ελληνικό ∆ημόσιο. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. "

5. Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε: α) στα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" έσοδο Ευρώ 127 χιλ. που αφορά μεταβολή της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση, β) έσοδο από ανακατάταξη στην κατάσταση αποτελεσμάτων των ζημιών απομείωσης επενδύσεων διαθέσιμων προς
πώληση ποσού Ευρώ 994 χιλ.  και  γ) αναλογιστικές ζημιές  Ευρώ 13.859  χιλ. μετά φόρων από  προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το αναθεωρημένο ∆ΛΠ 19. 

ΟΜΙΛΟΣ

8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός της ΕΥ∆ΑΠ,  περιλαμβάνεται  η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. με έδρα  την Αθήνα με ποσοστό συμμετοχής 100% της ΕΥ∆ΑΠ στο κεφάλαιο της,  η οποία ενοποιήθηκε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται δικαιώματα μειοψηφίας. 

     ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

                ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της  Ε.Υ∆.Α.Π Α.Ε. (η Eταιρεία). Συνιστούμε, επομένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 
άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών, όποτε αυτή απαιτείται.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ        Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Υ∆.Α.Π)
ΑΡ.ΓΕΜΗ.121578960000

 Εδρα: Ωρωπού 156 ΤΚ11146 Γαλάτσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεμβρίου 2016

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2. Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η Εταιρεία μέχρι την 31 ∆εκεμβρίου 2016 αφορούν : α) Αγωγές για αστικές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 78,5 εκατ. οι οποίες αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή βροχοπτώσεων),
καθώς και αγωγές διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων για παραβάσεις συμβατικών όρων β) ∆ικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους Ευρώ 114,4 εκατ. περίπου. Έναντι των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν αφού καταστούν οριστικές και αμετάκλητες οι προαναφερόμενες (α και β) εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις η Ε.Υ∆.ΑΠ. έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 41,7 εκατ. (58,7εκατ. - 17 εκατ.) στις 31 ∆εκεμβρίου 2016 έναντι Ευρώ 45,2 εκατ. κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2015, οι οποίες και εκτιμώνται επαρκείς. γ) Με την υπ'αριθμό 19105/ 21.12.2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία
προέβει σε συμβιβαστική επίλυση ομαδικών εργατικών διαφορών συνολικού ποσού Ευρώ 17 εκατ. περίπου, η οποία θα υλοποιηθεί κατά την χρήση 2017. Ως εκ τούτου το ποσό των Ευρώ 17 εκατ. παρουσιάζεται στις "Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις". δ) Φόρους για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 2,4 εκατ. στις
31 ∆εκεμβρίου  2016 έναντι  Ευρώ 0,9 εκατ. στις 31 ∆εκεμβρίου  2015 (σημ.11)  και ε) Λοιπές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτες και χρεώστες)  και απαξιωμένα αποθέματα Ευρώ 58,8 εκατ. στις  31 ∆εκεμβρίου  2016 έναντι Ευρώ 53,4 εκατ. στις 31 ∆εκεμβρίου  2015. 

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεμβρίου  2016  ανέρχοταν σε 2.297 άτομα και την 31 ∆εκεμβρίου  2015  σε 2.350 άτομα. 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη προς αυτήν κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: (ποσά
σε χιλιάδες ευρώ).    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ       Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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