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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 864.605 881.337 864.603 881.337 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  περιόδου  (1.01.2017 και 1.01.2016 αντίστοιχα) 904.766 966.940 904.879 967.040

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.133 1.284 1.133 1.284 Κέρδη μετά από φόρους 11.870 7.335 11.896 7.327

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 138.202 136.398 139.412 137.608 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 4.530 1.025 4.530 1.025

Αποθέματα  11.402 12.387 11.402 12.387 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 16.400 8.360 16.426 8.352

Απαιτήσεις από πελάτες 221.117 207.437 221.119 207.439 ∆ιανεμηθέντα μερίσματα (11.715) (33.015) (11.715) (33.015)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 283.621 312.997 282.552 311.898 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  (30.06.2017 και 30.06.2016 αντίστοιχα) 909.451 942.285 909.590 942.377

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.520.080 1.551.840 1.520.221 1.551.953

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 845.551 840.866 845.690 840.979

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 909.451 904.766 909.590 904.879

30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 293.290 291.214 293.290 291.214

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων 183.831 186.737 183.831 186.737 Λειτουργικές δραστηριότητες

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 57.824 59.998 57.824 59.998 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 20.252 12.192 20.278 12.180

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 75.684 109.125 75.686 109.125 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Σύνολο υποχρεώσεων 610.629 647.074 610.631 647.074 Αποσβέσεις 22.299 22.821 22.299 22.821

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.520.080 1.551.840 1.520.221 1.551.953 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων (3.650) (3.630) (3.650) (3.630)

Μειώσεις/Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 0 (144) 0 (144)

Απομείωση Χρεωγράφων 0 14.066 0 14.066

Εσοδα χρεογράφων (60) (66) (60) (66)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Προβλέψεις  για παροχές προσωπικού 1.165 2.037 1.165 2.037

1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2016 Λοιπές Προβλέψεις (1.830) 2.657 (1.830) 2.657

Κύκλος εργασιών 151.776 154.393 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (10.065) (6.992) (10.065) (6.992)

Μικτά κέρδη 57.518 70.385 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 240 4.772 240 4.772

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

επενδυτικών αποτελεσμάτων 10.366 23.972 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

Κέρδη  προ φόρων 20.252 12.192 δραστηριότητες:

Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 11.870 7.335 (Αύξηση) Μείωση:

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 4.530 1.025 Απαιτήσεων 1.648 4.506 1.653 4.542

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 16.400 8.360 Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα 641 (247) 641 (247)

Κατανέμονται σε: Αύξηση (Μείωση):

Μετόχους Εταιρείας 11.870 7.335 Υποχρεώσεων 2.227 (3.444) 2.229 (3.443)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,11 0,07 Εγγυήσεις καταναλωτών 49 44 49 44

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση 911 748 911 748
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 29.015 43.163 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (61) (11) (61) (11)

Καταβεβλημένοι φόροι (147) (188) (147) (188)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 33.619 49.121 33.652 49.146

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €  

1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2016

Κύκλος εργασιών 151.776 154.363 Επενδυτικές δραστηριότητες

Μικτά κέρδη 57.518 70.355 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (5.221) (5.385) (5.220) (5.385)

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (196) (540) (196) (540)

επενδυτικών αποτελεσμάτων 10.393 23.960 Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων 744 272 744 272

Κέρδη  προ φόρων 20.278 12.180 Τόκοι εισπραχθέντες 5.429 6.163 5.429 6.163

Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 11.896 7.327 Μερίσματα εισπραχθέντα 60 66 60 66

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 4.530 1.025 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 816 576 817 576

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 16.426 8.352

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 11.896 7.327

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 29.042 43.151 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα
(50.125) (5) (50.125) (5)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(50.125) (5) (50.125) (5)

Καθαρή (μείωση) / αύξηση   στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (15.690) 49.692 (15.656) 49.717

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 280.544 260.419 279.471 259.342
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 264.854 310.111 263.815 309.059

2017 2016 2017 2016
i )    Eσοδα 27.879 26.704 27.879 26.704
ii)    Εξοδα                                                                                                                                       247 32 247 32
iii)   Απαιτήσεις          62.597 64.029 62.621 64.053
iv)  Αμοιβές και αποζημιώσεις ∆ιευθυντικών στελεχών και μελών της ∆ιοίκησης                                           97 97 97 97

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                 Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤ.  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ.  Π 720446

Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17806 Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/112285
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, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.α) Oπως περαιτέρω αναφέρεται στην σημείωση 23 των συνοπτικών 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 συνοπτικών  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.27).

6. ∆εν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου από την 30.06.2017  μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας (σημ.25).

9. Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το ακόλουθο :"Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ΄αριθμό 23.1 σημείωση των συνοπτικών εξαμηνιαίων 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 περίοδο  καταχωρήθηκε στα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" έσοδο  Ευρώ 4,5 εκατ. περίπου  (σημ.17), μετά το συνυπολογισμό της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης. 

ΟΜΙΛΟΣ

7. 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. 

8. Στην Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 η αναγνωρισθείσα ζημία απομείωσης ύψους 14.066 χιλ. ευρώ που αφορούσε τη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της επένδυσης της Εταιρείας σε μετοχές της Attica Bank ΑΤΕ κατά την 30.6.2016 και του κόστους κτήσεως της, είχε καταχωρηθεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων, σύμφωνα με την παρ. 67 του ∆ΛΠ 39. Με υπόδειξη της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, θεωρήθηκε ότι κατά την 30.6.2016 συνέτρεχε η αντικειμενική απόδειξη απομείωσης της παρ. 61 του ∆ΛΠ 39. Η επίδραση που θα είχε η αναγνώριση της σχετικής ζημιάς απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2016-
30.06.2016 σε ενοποιημένη και μη βάση σε βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής: Τα αποτελέσματα προ φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 14.066 χιλ. ευρώ ήτοι από 26.246 χιλ. ευρώ σε 12.180 χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 9.987 χιλ. ευρώ ήτοι από 17.314 χιλ. ευρώ
σε 7.327 χιλ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια θα παραμείνουν αμετάβλητα.Ο ανωτέρω λογιστικός χειρισμός υιοθετήθηκε  στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016.Σημειώνεται ότι από την αποτίμηση της ανωτέρω συμμετοχής την 30.6.2017 σε σχέση με την αποτίμηση της 31.12.2016 προέκυψε θετική διαφορά  ευρώ 6 εκατ.. Η 
τελική διαφορά € 4,3 εκατ.  (μετά το συνυπολογισμό της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης) με βάση το ∆ΛΠ 39  καταχωρήθηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (ίδια κεφάλαια) .Με βάση τα ανωτέρω στις οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2017  τα  ποσά της συγκριτικής περιόδου 30.6.2016 επαναδιατυπώθηκαν.

     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 ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2. Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η Εταιρεία μέχρι την 30 Ιουνίου 2017 αφορούν : α) Αγωγές για αστικές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 87,6 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 98,6 εκατ. περίπου. Το πρώτο εξάμηνο 2017 η Εταιρεία προέβη σε υλοποίηση της υπ’ αριθμό 19105/21.12.2016 απόφασης του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου που αφορά συμβιβαστική επίλυση ομαδικών εργατικών διαφορών και εκταμίευσε ποσό Ευρώ 15,6 εκατ. περίπου. Την 24.05.2017 με την υπ’ αριθμό 19224 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία προέβη σε συμβιβαστική επίλυση ομαδικών εργατικών διαφορών συνολικού ποσού Ευρώ 13 εκατ.
περίπου.γ) Προβλέψεις για μελλοντικές διεκδικήσεις εργαζομένων ποσού Ευρώ 4,6 εκατ.περίπου. Έναντι των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν οι προαναφερόμενες (α, β και γ) εκκρεμείς υποθέσεις η Ε.Υ∆.ΑΠ. έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 39,4 εκατ. (54,0 εκατ. - 14,6 εκατ.) στις 30 Ιουνίου 2017
έναντι Ευρώ 41,7 εκατ. (58,7 εκατ. - 17 εκατ.) κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2016, οι οποίες και εκτιμώνται επαρκείς. δ) Φόρους για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 2,8 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2017 (σημ.6) έναντι Ευρώ 2,4 εκατ. στις 31 ∆εκεμβρίου 2016 και ε) Λοιπές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτες και
χρεώστες)  και απαξιωμένα αποθέματα Ευρώ 61,6 εκατ. στις   30 Ιουνίου 2017 έναντι Ευρώ 58,8 εκατ. στις 31 ∆εκεμβρίου  2016. 

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  του Ομίλου και της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2017  ανέρχοταν σε 2.283 άτομα και την 30 Ιουνίου 2016  σε 2.320 άτομα. 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, 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 


