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Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ 

 

Ρεριόδου από 1
θ
 Ιανουαρίου – 30

θ 
Ιουνίου 2016 

 

 

  

  

  

  

Η παροφςα Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τισ επ’ αυτοφ αποφάςεισ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και περιλαμβάνει :  

  

α) τισ Δθλϊςεισ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

β) τθν Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

 

γ) τισ Εξαμθνιαίεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 01.01.2016 ζωσ 30.06.2016 

 

δ) τθν Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι 

ε) τα Στοιχεία και Ρλθροφορίεσ τθσ περιόδου 01.01.2016 ζωσ 30.06.2016 

 

Βεβαιϊνεται ότι θ παροφςα Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ είναι εκείνθ που εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 

«Εταιρίασ Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςθσ Α.Ε.» τθν 28.09.2016 και είναι αναρτθμζνθ ςτο διαδίκτυο, ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eydap.gr.   
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1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

(ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ.2 του ν.3556/2007) 

 

 

 

 

1. Κωνςταντίνοσ Αντ. Ραπαδόπουλοσ, Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

 

2. Ιωάννθσ Εμμ. Μπενίςθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ και 

 

3. Μιχαιλ Αδ. Σταυρουλάκθσ, μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ειδικά προσ τοφτο οριςκείσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο  

 

 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 5 του ν.3556/2007 δθλϊνουμε εξ όςων γνωρίηουμε, ότι: 

 

α. Οι Εξαμθνιαίεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθ περίοδο 01.01.2016 ζωσ 30.06.2016 τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν 

ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του 

ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα περιόδου τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε και των επιχειριςεων που 

περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 3 ζωσ 5 του 

άρκρου 5 του Ν. 3556/2007 και 

 

β. Η Εξαμθνιαία Ενοποιθμζνθ Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τισ πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται βάςει τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

Ακινα, 28 Σεπτεμβρίου 2016 

 

 

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Το Μζλοσ του Δ.Σ 

 

 

 

  

Κωνςταντίνοσ Αντ. Ραπαδόπουλοσ 

Α.Δ.Τ. Ρ 720446 

Ιωάννθσ Εμμ. Μπενίςθσ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 521661 

Μιχαιλ Αδ. Σταυρουλάκθσ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 231180 
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2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Κυρίεσ και κφριοι μζτοχοι, 

 

 

Σασ υποβάλλουμε τθν Εξαμθνιαία ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν περίοδο από 01/01/2016 ζωσ 30/06/2016 θ οποία 

ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 παρ. 6 του Ν. 3556/2007 κακϊσ και των κατϋ εξουςιοδότθςθ του ίδιου 

Νόμου αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 

 

Στθν παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται ςυνοπτικά χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ τθσ Εταιρίασ Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ 

Ρρωτευοφςθσ Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ΕΥΔΑΡ Α.Ε. (εφεξισ καλουμζνθ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Εταιρία» ι «ΕΥΔΑΡ») και 

του Ομίλου, γίνεται αναφορά των ςθμαντικϊν γεγονότων που ζλαβαν χϊρα κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2016 και τθν επίδραςι 

τουσ ςτισ εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ για το δεφτερο εξάμθνο 

του 2016 και παρατίκενται οι ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ που καταρτίςκθκαν μεταξφ τθσ Εταιρίασ και των ςυνδεδεμζνων με αυτιν 

προςϊπων. 
 

ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 

 

Ι. Επιςκόπθςθ Δραςτθριοτιτων - Εξζλιξθ κατανάλωςθσ νεροφ και εςόδων πϊλθςθσ νεροφ & χριςθσ υπονόμων 

 

Το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2016 θ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ διαμορφϊκθκε ςε 141.764.881 m3, ζναντι τιμολογθμζνθσ 

κατανάλωςθσ 144.655.979 m3 το αντίςτοιχο εξάμθνο του προθγοφμενου ζτουσ, παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 2,0%.  

Επίςθσ, το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2016 θ ςυνολικι κατανάλωςθ νεροφ τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε., θ οποία αποτελεί το άκροιςμα τθσ 

τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ νεροφ, τθσ δωρεάν κατανάλωςθσ νεροφ και τθσ μθ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ νεροφ, 

διαμορφϊκθκε ςε 200.784.096 m3, ζναντι ςυνολικισ κατανάλωςθσ νεροφ 201.531.389 m3 το αντίςτοιχο εξάμθνο του 

προθγοφμενου ζτουσ, παρουςιάηοντασ οριακι μείωςθ κατά 0,4%.  

Η μθ τιμολογθμζνθ κατανάλωςθ το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2016 διαμορφϊκθκε ςε 59.015.099 m3, ζναντι μθ τιμολογθμζνθσ 

κατανάλωςθσ 56.870.227 m3 το αντίςτοιχο εξάμθνο του προθγοφμενου ζτουσ, παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 3,8%.  

Ωσ εκ τοφτου, το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2016 αυξικθκε το ποςοςτό τθσ μθ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ ςτθ ςυνολικι 

κατανάλωςθ, ζναντι του αντίςτοιχου ποςοςτοφ του Α’ εξαμινου του ζτουσ 2015. Ρράγματι, το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2016 το 

ποςοςτό τθσ μθ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ ςτθ ςυνολικι κατανάλωςθ διαμορφϊκθκε ςτο 29,4%, ζναντι του ποςοςτοφ τθσ 

μθ τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ ςτθ ςυνολικι κατανάλωςθ του Α’ εξαμινου του ζτουσ 2015, το οποίο είχε διαμορφωκεί ςε 

28,2%.  

Αναλυτικά, θ εξζλιξθ τθσ κατανάλωςθσ που περιγράφθκε παραπάνω αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο πίνακα 1. : 

1. Ανάλυςθ Κατανάλωςθσ Νεροφ  

 

Κατθγορίεσ Κατανάλωςθσ 2016 2015 Μεταβολι % Μεταβολισ 

Τιμολογθμζνθ Κατανάλωςθ 

(m3 – Δεν περιλαμβάνεται θ υποχρεωτικι κατανάλωςθ) 141.764.881 144.655.979 -2.891.098 -2,0% 

Δωρεάν Κατανάλωςθ (m3) 4.116 5.183 -1.067 -20,6% 

Μθ Τιμολογθμζνθ Κατανάλωςθ (m3) 59.015.099  56.870.227  2.144.872  3,8% 

Συνολικι Κατανάλωςθ  ΕΥΔΑΡ (m3) 200.784.096 201.531.389 -747.293 -0,4% 

Ροςοςτό Ατιμολόγθτθσ Κατανάλωςθσ ςτθ Συνολικι Κατανάλωςθ (%) 29,4% 28,2% 1,2% - 

Υποχρεωτικι Κατανάλωςθ 

(Γενικοφ και Βιομθχανικοφ/Επαγγελματικοφ Τιμολογίου) (m3) 5.467.764  5.951.983  -484.219  -8,1% 

Τιμολογθμζνθ Κατανάλωςθ ΕΥΔΑΡ Ραγίων (m3) 6.447.149 6.064.704 382.445 - 

Γενικό Σφνολο Κατανάλωςθσ (ΕΥΔΑΡ-ΕΥΔΑΡ Ραγίων) m3 207.231.245 207.596.093 -364.848 -0,2% 
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Αναφορικά με τισ βαςικζσ κατθγορίεσ τιμολογίων καταναλωτϊν, θ κατανάλωςθ γενικοφ τιμολογίου, δθλαδι θ κατανάλωςθ των 

κοινϊν καταναλωτϊν που αντιπροςωπεφει και τθ μεγαλφτερθ κατθγορία πελατϊν, το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2016  παρουςίαςε 

μείωςθ κατά 3,4 %, ςε ςχζςθ με το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2015. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κατανάλωςθ γενικοφ τιμολογίου το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2016 διαμορφϊκθκε ςε 93.399.203 m
3
, ζναντι 

κατανάλωςθσ γενικοφ τιμολογίου 96.723.364 m
3
, το αντίςτοιχο εξάμθνο του προθγοφμενου ζτουσ. 

Η κατανάλωςθ για ενίςχυςθ δικτφων ΟΤΑ και χοριγθςθ νεροφ προσ τα νθςιά του Αιγαίου, που αντιπροςωπεφει και τθ 

δεφτερθ ςθμαντικότερθ κατθγορία πελατϊν, παρουςίαςε  αφξθςθ 5,4% το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2016, ςε ςχζςθ με το Α’ 

εξάμθνο του ζτουσ 2015. 

Ειδικότερα, θ κατανάλωςθ νεροφ για ενίςχυςθ δικτφων ΟΤΑ και χοριγθςθ νεροφ προσ τα νθςιά του Αιγαίου το Α’ εξάμθνο του 

ζτουσ 2016 διαμορφϊκθκε ςε 26.458.092 m
3
, ζναντι τθσ κατανάλωςθσ νεροφ για ενίςχυςθ δικτφων ΟΤΑ και χοριγθςθ νεροφ 

προσ τα νθςιά του Αιγαίου το αντίςτοιχο εξάμθνο του προθγοφμενου ζτουσ, θ οποία είχε διαμορφωκεί ςε 25.101.574 m
3
. 

Η κατανάλωςθ των βιομθχανικϊν πελατϊν το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2016 παρουςίαςε μείωςθ 2,7% ςε ςχζςθ με το Α’ εξάμθνο 

του ζτουσ 2015. 

Μείωςθ, επίςθσ, παρουςίαςε θ κατανάλωςθ των πελατϊν Δθμοςίου - ΟΤΑ το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2016, ςε ςχζςθ με το Α’ 

εξάμθνο του ζτουσ 2015. Η μείωςθ ανζρχεται ςε 2,8%. 

Αναλυτικά, θ εξζλιξθ τθσ κατανάλωςθσ για τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο πίνακα 2. : 

 

2. Τιμολογθμζνθ Κατανάλωςθ κατά τιμολόγιο πϊλθςθσ νεροφ 

(ςε m3 – Δεν περιλαμβάνεται θ υποχρεωτικι κατανάλωςθ) 

 
Τιμολόγιο πϊλθςθσ νεροφ 2016 2015 Μεταβολι (m3) % Μεταβολισ 

Γενικό 93.399.203 96.723.364 -3.324.161 -3,4% 

Βιομθχανικό – Επαγγελματικό 10.533.502 10.826.945 -293.443 -2,7% 

Ενίςχυςθ Δικτφου 26.458.092   25.101.574 1.356.518 5,4% 

Δθμοςίου – ΟΤΑ 7.492.123 7.707.680  -215.557 -2,8% 

Λοιπά τιμολόγια 3.881.961 4.296.416 -414.455 -9,6% 

Συνολικι Κατανάλωςθ Νεροφ 141.764.881 144.655.979 -2.891.098 -2,0% 

 

Στον πίνακα 3. που ακολουκεί αποτυπϊνονται τα ζςοδα πϊλθςθσ νεροφ του Α’ εξάμθνου των ετϊν 2015 και 2016, για τισ 

κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων : 

 

3. Ζςοδα Ρϊλθςθσ Νεροφ Α’ Εξαμινου, κατά τιμολόγιο πϊλθςθσ Νεροφ 

(ποςά ςε € – Ρεριλαμβάνονται τα Ζςοδα που αντιςτοιχοφν ςτθν υποχρεωτικι κατανάλωςθ) 

 
Τιμολόγιο πϊλθςθσ νεροφ 2016 2015 Μεταβολι (€) % Μεταβολισ 

Γενικό 70.494.707 73.217.936  -2.723.229  -3,7% 

Βιομθχανικό – Επαγγελματικό 8.475.529 8.805.365  -329.836  -3,7% 

Ενίςχυςθ Δικτφου 12.958.711 12.333.251  625.460  5,1% 

Δθμοςίου – ΟΤΑ 7.550.012 7.781.453  -231.441  -3,0% 

Λοιπά τιμολόγια 1.667.355  1.589.751  77.604  4,9% 

Συνολικι Κατανάλωςθ Νεροφ 101.146.314 103.727.756  -2.581.442  -2,5% 

 

Στθ ςυνζχεια, ςτον πίνακα 4. που ακολουκεί απεικονίηονται τα ζςοδα από τα δικαιϊματα χριςθσ υπονόμων του Α’ εξάμθνου 

των ετϊν 2015 και 2016, για τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων : 
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4. Ζςοδα Χριςθσ Υπονόμων Α’ Εξαμινου κατά τιμολόγιο πϊλθςθσ Νεροφ 

(€ – Ρεριλαμβάνονται τα Ζςοδα που αντιςτοιχοφν ςτθν υποχρεωτικι κατανάλωςθ) 

 Τιμολόγιο πϊλθςθσ νεροφ 2016 2015 Μεταβολι (€) % Μεταβολισ 

Γενικό 39.356.917  40.562.153  -1.205.236  -3,0% 

Βιομθχανικό – Επαγγελματικό 3.320.924  3.352.689  -31.765  -0,9% 

Ενίςχυςθ Δικτφου 0  0  0  - 

Δθμοςίου – ΟΤΑ 2.997.881  3.217.255  -219.374  -6,8% 

Λοιπά τιμολόγια 18.000  20.242  -2.242  -11,1% 

Συνολικι Κατανάλωςθ Νεροφ 45.693.722  47.152.339  -1.458.617  -3,1% 

 

Από τθ ςφνκεςθ των πινάκων 3. και 4. προκφπτει ο πίνακασ 5., ο οποίοσ περιζχει τα ςυνολικά ζςοδα από πϊλθςθ νεροφ και 

δικαιϊματα χριςθσ υπονόμων του Α’ εξάμθνου των ετϊν 2015 και 2016, για τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων : 
 

5. Συνολικά Ζςοδα  Ρϊλθςθσ Νεροφ και Χριςθσ Υπονόμων Α’ Εξαμινου κατά τιμολόγιο πϊλθςθσ Νεροφ 

(€ – Ρεριλαμβάνονται τα Ζςοδα που αντιςτοιχοφν ςτθν υποχρεωτικι κατανάλωςθ) 

 Τιμολόγιο πϊλθςθσ νεροφ 2016 2015 Μεταβολι (€) % Μεταβολισ 

Γενικό 109.851.624  113.780.089  -3.928.465  -3,5% 

Βιομθχανικό – Επαγγελματικό 11.796.453  12.158.054  -361.601  -3,0% 

Ενίςχυςθ Δικτφου 12.958.711  12.333.251  625.460  5,1% 

Δθμοςίου – ΟΤΑ 10.547.893  10.998.708  -450.815  -4,1% 

Λοιπά τιμολόγια 1.685.355  1.609.993  75.362  4,7% 

Συνολικι Κατανάλωςθ Νεροφ 146.840.036  150.880.095  -4.040.059  -2,7% 

 

Τζλοσ, ςτον παρακάτω πίνακα 6. απεικονίηεται το μζςο ζςοδο ανά κυβικό μζτρο τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ του Α’ εξαμινου 

των ετϊν 2015 και 2016, για τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ τιμολογίων, χωριςτά για τθν πϊλθςθ νεροφ,  τα δικαιϊματα χριςθσ 

υπονόμων και το ςφνολο πϊλθςθσ νεροφ και δικαιωμάτων χριςθσ υπονόμων : 

 

6. Μζςο Ζςοδο Ρϊλθςθσ Νεροφ, Χριςθσ Υπονόμων και Συνόλου Ρϊλθςθσ Νεροφ και Χριςθσ Υπονόμων/m3,  

κατά Γενικι Κατθγορία Τιμολογίου  

                                   2016  2015 

Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ Νεροφ  
Ρϊλθςθ Νεροφ Χριςθ Υπονόμων   Ρϊλθςθ Νεροφ &    

 Χριςθ Υπονόμων 

Ρϊλθςθ Νεροφ Χριςθ 

Υπονόμων 

Ρϊλθςθ Νεροφ &  

Χριςθ Υπονόμων 

Γενικό  0,75 0,42 1,18  0,76  0,42 1,18  

Βιομθχανικό - Επαγγελματικό  0,80  0,32 1,12  0,81  0,31 1,12  

Ενίςχυςθ Δικτφου  0,49  0,00 0,49  0,49  0,00 0,49  

Δθμοςίου - ΟΤΑ  1,01  0,40 1,41 1,01  0,42 1,43 

Λοιπά τιμολόγια  0,43 0,00 0,43  0,37  0,00 0,37  

Σφνολο  0,71  0,32 1,04  0,72  0,33 1,04 

        

 

 

Οι μεταβολζσ των μζςων εςόδων το ζτοσ 2016, ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2015 απεικονίηονται ςτον ακόλουκο πίνακα 7. :  
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7. Μεταβολι Μζςου Εςόδου Ρϊλθςθσ Νεροφ, Χριςθσ Υπονόμων και Συνόλου Ρϊλθςθσ Νεροφ και Χριςθσ Υπονόμων/m3,  

το 2016 ςε ςχζςθ με το 2015, κατά Γενικι Κατθγορία Τιμολογίου 

                                   Μεταβολι (€)  Μεταβολι (%) 

Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ Νεροφ  
Ρϊλθςθ Νεροφ Χριςθ Υπονόμων   Ρϊλθςθ Νεροφ &    

 Χριςθ Υπονόμων 

Ρϊλθςθ Νεροφ Χριςθ 

Υπονόμων 

Ρϊλθςθ Νεροφ &  

Χριςθ Υπονόμων 

Γενικό  0,00 0,00 0,00 -0,3% 0,5% 0,0% 

Βιομθχανικό - Επαγγελματικό  -0,01 0,01 0,00 -1,1% 1,8% -0,3% 

Ενίςχυςθ Δικτφου  0,00 - 0,00 -0,3% - -0,3% 

Δθμοςίου - ΟΤΑ  0,00 -0,02 -0,02 -0,2% -4,1% -1,3% 

Λοιπά τιμολόγια  0,06 0,00 0,06 16,1% -1,6% 15,9% 

Σφνολο  0,00  0,00 -0,01  -0,5% -1,1% -0,7% 

   
 

  
 

 

 

 

Ππωσ βλζπουμε ςτον ανωτζρω πίνακα, το μζςο ζςοδο από τθ πϊλθςθ νεροφ παρουςίαςε μείωςθ κατά 0,5% το ζτοσ 2016 ςε 

ςχζςθ με το ζτοσ 2015. Συγκεκριμζνα, από € 0,72 ανά κ.μ το ζτοσ 2015, διαμορφϊκθκε ςε € 0,71 ανά κ.μ. το ζτοσ 2016. 

Επίςθσ, μείωςθ παρουςίαςε το μζςο ζςοδο από τα δικαιϊματα χριςθσ υπονόμων κατά 1,1%. Συγκεκριμζνα, από € 0,33 ανά κ.μ 

το ζτοσ 2015, διαμορφϊκθκε ςε € 0,32 ανά κ.μ. το ζτοσ 2016. 

Συνολικά, το μζςο ζςοδο από τθ πϊλθςθ νεροφ και χριςθ υπονόμων παρουςίαςε μείωςθ κατά 0,7% το ζτοσ 2016 ςε ςχζςθ με 

το ζτοσ 2015. Συγκεκριμζνα, από € 1,043 ανά κ.μ το ζτοσ 2015 διαμορφϊκθκε ςε € 1,036 ανά κ.μ. το ζτοσ 2016. 

 

ΙΙ. Ραρουςίαςθ βαςικϊν οικονομικϊν αποτελεςμάτων τθσ Εταιρίασ  

 

Λόγω τθσ αμελθτζασ επίδραςθσ τθσ κυγατρικισ (ΕΥΔΑΡ ΝΗΣΩΝ ΑΕ) ςτα οικονομικά ςτοιχεία του ομίλου, θ ανάλυςθ των 

οικονομικϊν αποτελεςμάτων αναφζρεται ςτα οικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρίασ. 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2016 παρουςίαςε αφξθςθ κατά 1,8% ι +2,7 εκατ. € και διαμορφϊκθκε ςτα 154,4 

εκατ. € από 151,7 εκατ. € το αντίςτοιχο εξάμθνο του 2015. 

 

Τα ζςοδα από παροχι νεροφ και ςχετιηομζνων εργαςιϊν παρουςίαςαν αφξθςθ κατά περίπου 2 εκατ. €  (+1,9%) όπωσ και τα 

ζςοδα από υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ τα οποία επίςθσ αυξικθκαν κατά 1,4 εκατ. € (+2,9%). 

Τα ζςοδα από καταςκευζσ ζργων για λογαριαςμό τρίτων παρουςίαςαν υποχϊρθςθ κατά 755 χιλιάδεσ €, οι πωλιςεισ 

αποκεμάτων μειϊκθκαν κατά -17 χιλιάδεσ €, ενϊ τα ζςοδα από πϊλθςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 84 

χιλιάδεσ € (+8,5%).  

 

Σε ότι αφορά τα ζςοδα από παροχι νεροφ και ςχετιηόμενεσ υπθρεςίεσ, παρουςιάςτθκε αφξθςθ κατά 2,1 εκατ. € (+2,1%) ςτα 

ζςοδα από κατανάλωςθ νεροφ, ενϊ ςυνεχίςτθκε θ μείωςθ ςτα ζςοδα από νζεσ παροχζσ νεροφ κατά 12 χιλιάδεσ € (-1,4%). Ρτϊςθ 

παρουςίαςαν επίςθσ και τα λοιπά ζςοδα (κυρίωσ από επαναςυνδζςεισ) κατά 153 χιλιάδεσ € ι -14,5% ενϊ μικρι αφξθςθ 

παρουςίαςαν τα ζςοδα από εργαςίεσ αποκατάςταςθσ κατά 11 χιλιάδεσ € (+8,3%). 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι το ζςοδο από κατανάλωςθ νεροφ (όπωσ και το ζςοδο από δικαίωμα χριςθσ υπονόμων) 

περιλαμβάνει πλζον του τιμολογθμζνου εςόδου που απεικονίηεται ςτουσ εκδοκζντεσ λογαριαςμοφσ φδρευςθσ και τθν πρόβλεψθ 

αυτοφ ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Για το πρϊτο εξάμθνο του 2016 τα ποςά αυτά ιταν 101.147 χιλιάδεσ € και 217 χιλιάδεσ € 

αντίςτοιχα. 

 

 

Σε χιλιάδεσ € 1Η 2014 1Η 2015 1Η 2016 

Ζςοδα από κατανάλωςθ νεροφ 99.045 99.251 101.364 

Νζεσ παροχζσ νεροφ 941 885 873 

Δικαίωμα ςφνδεςθσ & ειςφορζσ 72 71 64 

Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ 268 137 148 

Λοιπά   1.148 1.039 885 

Ζςοδα από παροχι νεροφ και ςχετιηομζνων υπθρεςιϊν 101.475 101.382 103.334 
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Η κυριότερθ κατθγορία των εςόδων αποχζτευςθσ, που είναι αυτι των εςόδων από χριςθ υπονόμων, ςθμείωςε αφξθςθ κατά 1,4 

εκατ. € (+2,9%) ενϊ μικρζσ αυξιςεισ παρουςιάςτθκαν ςτισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ (τα τζλθ λυμάτων 10 χιλιάδεσ € ι +1,4%, οι 

εργαςίεσ αποχζτευςθσ 9 χιλιάδεσ € ι +49% και τα δικαιϊματα ςφνδεςθσ 6 χιλιάδεσ € ι +2,5%). Σθμειϊνεται ότι τα ζςοδα από 

χριςθ υπονόμων περιλαμβάνουν τα τιμολογθμζνα ζςοδα χριςθσ υπονόμων τα οποία ανιλκαν ςε 45.735 χιλιάδεσ €, αλλά και 

τθν πρόβλεψθ αυτϊν ςε δεδουλευμζνθ βάςθ που διαμορφϊκθκε ςτισ +3.201 χιλιάδεσ €. 

 

Σε ότι αφορά το λειτουργικό κόςτοσ, αυτό διαμορφϊκθκε ςτα 131,9 εκατ. €, παραμζνοντασ ουςιαςτικά ςτακερό ςε ςχζςθ με το 

αντίςτοιχο εξάμθνο του 2015 (+0,1 εκατ. € ι +0,1%). Ειδικότερα, το κόςτοσ πωλθκζντων κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2016 

μειϊκθκε κατά 2,9 εκατ. € (-3,3%) και διαμορφϊκθκε ςτα 84,0 εκατ. € από 86,9 εκατ. € το αντίςτοιχο εξάμθνο του 2015. Αντίκετα 

αυξθτικά κινικθκαν τα ζξοδα διοίκθςθσ που παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 4,0 εκατ. € ι +13,1% ενϊ τα ζξοδα διάκεςθσ  

παρουςίαςαν μείωςθ κατά 1,0 εκατ. € (-6,8%). 

 

Το αποτζλεςμα αυτϊν των εξελίξεων ιταν να αυξθκεί το Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ κατά 5,5 εκατ. € (+8,5%) και να διαμορφωκεί 

ςτα 70,4 εκατ. € από 64,8 εκατ. το πρϊτο εξάμθνο του 2015. Το μικτό περικϊριο κζρδουσ ωσ ποςοςτό επί του κφκλου εργαςιϊν 

διαμορφϊκθκε ςτο 45,6% από 42,7% κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2015. 

 

Το μικτό υπόλοιπο πελατϊν το πρϊτο εξάμθνο του 2016 διαμορφϊκθκε ςτα 256 εκατ. € ζναντι 258 εκατ. € το αντίςτοιχο 

εξάμθνο του 2015 παρουςιάηοντασ ελαφρά μείωςθ κατά 1% περίπου. Τθν ίδια χρονικι περίοδο θ Εταιρία αφξθςε το υπόλοιπο 

των επιςφαλϊν πελατϊν κατά 35%, ςτα 50,9 εκατ. € από 37,6 εκατ. € το πρϊτο εξάμθνο του 2015. 

 

 

Η Εταιρία κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2016 πραγματοποίθςε προβλζψεισ-ζξοδο επιςφαλϊν πελατϊν φψουσ 5.574 χιλιάδων. Το 

αντίςτοιχο εξάμθνο του 2015 δεν πραγματοποιικθκε πρόβλεψθ-ζξοδο επιςφαλϊν πελατϊν κακϊσ οι ςυςςωρευμζνεσ 

προβλζψεισ φψουσ 37,6 κρίκθκαν ωσ επαρκείσ. Ιςτορικά το ποςοςτό επιςφαλϊν πελατϊν ζναντι του μικτοφ υπολοίπου πελατϊν 

κατά τα ζτθ 2011 ζωσ και 2015 είχε μζςθ τιμι 16,2%, ενϊ κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου ζφκαςε ςτο 20%. 

 

Συνολικά οι προβλζψεισ-ζξοδο κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016 παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 1,9 εκατ. € (+231%) 

ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο εξάμθνο του 2015 και διαμορφϊκθκαν, ςυνολικά, ςτα 2,7 εκατ. € ζναντι 0,8 εκατ. € το αντίςτοιχο 

εξάμθνο του 2015. Οι προβλζψεισ αυτζσ για το πρϊτο εξάμθνο του 2016 περιλαμβάνουν: τισ προβλζψεισ για επιςφαλείσ πελάτεσ 

(5.574 χιλιάδεσ €), τισ προβλζψεισ για λοιποφσ χρεϊςτεσ (-560 χιλιάδεσ €), τισ προβλζψεισ για επίδικεσ υποκζςεισ (-2.565 χιλιάδεσ 

€) και τισ προβλζψεισ για απαξίωςθ αποκεμάτων/ζργων τρίτων (+208 χιλιάδεσ €).  

 

Σε χιλιάδεσ € 1Η 2014 1Η 2015 1Η 2016 

Ζςοδα χριςθσ υπονόμων 47.313 47.566 48.936 

Δικαιϊματα ςφνδεςθσ 638 230 236 

Τζλθ λυμάτων 686 702 712 

Εργαςίεσ αποχζτευςθσ 32 19 28 

Ζςοδα από υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ 48.669 48.517 49.913 

ςε χιλιάδεσ € Υπόλοιπο Επιςφαλϊν Πελατϊν 
Υπόλοιπο Πελατϊν προ Πρόβλεψησ 

Επιςφαλειϊν 
Μερίδιο 

 (1) (2) (3)=(1)/(2) 

2011 56.530 378.545 15% 

2012 85.663 395.705 22% 

2013 25.710 228.891 11% 

2014 37.585 240.699 16% 

2015 45.293 269.794 17% 

   1Η 2012 64.846 389.478 17% 

   1Η 2013 88.790 358.576 25% 

   1Η 2014 31.099 231.982 13% 

   1Η 2015 37.585 258.500 15% 

   1Η 2016 50.867 256.221 20% 
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Οι προβλζψεισ για επίδικεσ υποκζςεισ καλφπτουν το 23% του ςυνολικοφ φψουσ των αγωγϊν. Σε ότι αφορά τισ εργατικζσ 

υποκζςεισ το ποςοςτό κάλυψθσ ανζρχεται ςτο 23% (ζναντι ποςοςτοφ κάλυψθσ το πρϊτο εξάμθνο του 2015, 36%) ενϊ ςτισ 

αςτικζσ ςτο  24% (19%  το αντίςτοιχο ποςοςτό κάλυψθσ το πρϊτο εξάμθνο του 2015).  

 

 

Τα κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων (EBITDA) παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 8% ι 

3,2 εκατ. € και διαμορφϊκθκαν ςτα 43,2 εκατ. € από 40 εκατ. € το πρϊτο εξάμθνο του 2015, ενϊ το EBITDA margin 

διαμορφϊκθκε ςτο 28,0% από 26,3%. 

 

Ομοίωσ αφξθςθ παρουςιάςτθκε και ςτα κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων (EBIT) τα οποία 

διαμορφϊκθκαν ςτα 24,0 από 18,5 εκατ. € το πρϊτο εξάμθνο του 2015. Το EBIT margin διαμορφϊκθκε ςτο 15,5% από 12,2% το 

πρϊτο εξάμθνο του 2015. 

 

Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα αυξικθκαν κατά 519% και ζφκαςαν τα 4,8 εκατ. € από 0,8 εκατ. € το πρϊτο εξάμθνο του 2015, ενϊ 

τα χρθματοοικονομικά ζςοδα είχαν μείωςθ κατά 0,7 εκατ. € και ζφκαςαν ςτα 7,1 εκατ. € από 7,8 εκατ. € το πρϊτο εξάμθνο του 

2015. Το κακαρό χρθματοοικονομικό αποτζλεςμα ιταν κετικό και διαμορφϊκθκε ςτα 2,3 εκατ. €. 

 

Τα κζρδθ προ φόρων διαμορφϊκθκαν ςτα 26,2 εκατ. € από 25,4 εκατ. € το πρϊτο εξάμθνο του 2015 ςθμειϊνοντασ αφξθςθ κατά 

3,2%.  

 

Τα μετά από φόρουσ κζρδθ ανιλκαν ςτα 17,3 εκατ. € από 17,1 εκατ. € το πρϊτο εξάμθνο του 2015, παρουςιάηοντασ αφξθςθ τθσ 

τάξθσ του 1,5%. Το κακαρό περικϊριο κζρδουσ παρζμεινε ςτακερό ςτο 11,2% όπωσ και ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2015. 

 

Οι Λειτουργικζσ Ταμιακζσ οζσ ανιλκαν ςε +49,1 εκατ. € από +17,8 εκατ. € το αντίςτοιχο εξάμθνο του 2015. Οι Επενδυτικζσ 

Ταμιακζσ οζσ ιταν κετικζσ ςτα 576 χιλιάδεσ € (εξαιτίασ των ειςπραχκζντων τόκων φψουσ 6,2 εκατ. €) από -463 χιλιάδεσ € εκατ. 

€ το πρϊτο εξάμθνο του 2015. Οι χρθματοοικονομικζσ ταμιακζσ ροζσ υποχϊρθςαν ςτα -5 χιλιάδεσ € από -20,6 εκατ. € το πρϊτο 

εξάμθνο του 2015, κακϊσ ςτα ςτοιχεία πρϊτου εξαμινου του 2016 δεν περιλαμβάνεται θ καταγραφι του μερίςματοσ τθσ χριςθσ 

2015 που ζγινε ςτισ 5 Ιουλίου. 

 

 

ςε χιλιάδεσ € Ρροβλζψεισ Χριςθσ Επιςφαλϊν Ρελατϊν Ρροβλζψεισ Χριςθσ Επίδικων Υποκζςεων 

2011 8.481 11.021 

2012 29.133 8.584 

2013 -59.953 31.025 

2014 14.981 3.008 

2015 7.707 11.117 

1Η 2012 7.316 2,760 

1Η 2013 3.127 6.715 

1Η 2014 5.389 -890 

1Η 2015 0 645 

1Η 2016 5.574 -2.565 

Ροςοςτό πρόβλεψθσ επίδικων υποκζςεων επί του ςυνολικοφ φψουσ των αγωγϊν 

 

 Εργατικζσ Υποκζςεισ Αςτικζσ Υποκζςεισ Σφνολο Υποκζςεων 

2011 77% 22% 44% 

2012 68% 27% 47% 

2013 14% 23% 22% 

2014 36% 13% 16% 

2015 23% 23% 24% 

1Η2012 69% 22% 43% 

1Η2013 72% 24% 45% 

1Η2014 14% 22% 21% 

1Η2015 36% 19% 22% 

1Η2016 23% 24% 23% 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΑϋΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 

 

Ζκτακτη Γενική Συνζλευςη των Μετόχων  

Στισ 15 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιικθκε θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ όπου μεταξφ άλλων, 

επικυρϊκθκε θ εκλογι του Ρροζδρου του Δ.Σ. κ. Κωνςταντίνου Ραπαδόπουλου και του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου κ. Ιωάννθ 

Μπενίςθ κακϊσ και θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. με κζμα τθ ςυμμετοχι τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. ςτθν αφξθςθ 

του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ ATTICA BANK ΑΤΕ με το ποςό των 20 εκατομμυρίων Ευρϊ.  

Επίςθσ ο κ. Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ εκλζχκθκε ωσ νζο Μζλοσ του Δ.Σ. ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ Μζλουσ κ. 

Ελευκζριου Μαγιάκθ. 

 

 

Συγκρότθςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε ςϊμα 

Στο πλαίςιο αναδιάρκρωςθσ του οργανογράμματοσ τθσ Εταιρείασ,  ςτθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτισ 19 

Ιανουαρίου 2016, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ κ. Ιωάννθσ Μπενίςθσ ανζλαβε και τισ εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ που είχαν ανατεκεί 

ςτον Ρρόεδρο τθσ Εταιρείασ κ. Κωνςταντίνο Ραπαδόπουλο, ο οποίοσ διατθρεί τισ αρμοδιότθτεσ που  ορίηει το καταςτατικό τθσ 

Εταιρείασ για τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. Το νζο Δ.Σ., μετά και τθν εκλογι του νζου Μζλουσ κ. Αλζξανδρου Ρουλιάςθ ςυγκροτικθκε ςε 

ςϊμα ωσ εξισ: 

Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ, Ρρόεδροσ Δ.Σ. – Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ιωάννθσ Μπενίςθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ – Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Κωνςταντίνοσ Βαφειάδθσ - Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ιωάννθσ Καρδαράσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Μακρυνόσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ – Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Νικόλαοσ Σαράντθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  

Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ – Ανεξάρτθτο, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Χαλαμπαλάκθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Χριςτοσ Μθςτριϊτθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ραναγιϊτθσ Σκουλαρίκθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Εμμανουιλ Αγγελάκθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ευάγγελοσ Μουτάφθσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ.  

 

 

Εφαρμογή νζου Κοινωνικοφ Τιμολογίου 

Από τθν 1
θ
 Φεβρουαρίου 2016, θ ΕΥΔΑΡ εφαρμόηει το νζο κοινωνικό τθσ τιμολόγιο (Ειδικό Ζκτακτο Τιμολόγιο), το οποίο 

ανταποκρίνεται περιςςότερο ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των ευαίςκθτων κοινωνικϊν ομάδων. Συγκεκριμζνα, για τουσ δικαιοφχουσ 

που ζχουν υπαχκεί ςτο Ν.4320/2015, προβλζπεται θ δωρεάν (με ζκπτωςθ 100%) παροχι ςυνολικά 6 κυβικϊν μζτρων νεροφ το 

τρίμθνο ςε κάκε νοικοκυριό με ζνα ι δφο μζλθ ενϊ για κάκε επιπλζον μζλοσ πζραν των δφο, κα παρζχονται δωρεάν επιπλζον 3  

κ.μ. νεροφ. Η τιμολόγθςθ των χορθγοφμενων με ζκπτωςθ 100% κυβικϊν κα αρχίηει από τθν πρϊτθ κλίμακα του οικιακοφ 

τιμολογίου τθσ ΕΥΔΑΡ. 

Ραράλλθλα, με τθν παροχι δωρεάν νεροφ, θ Εταιρεία δίνει τθν δυνατότθτα ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ζωσ και 36 

δόςεισ μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου οφειλζτθ κακϊσ και τθ δυνατότθτα απαλλαγισ από προςαυξιςεισ, τόκουσ και 

πρόςτιμα για όςουσ καταβάλλουν εφάπαξ το οφειλόμενο ποςό, για όςουσ υπάγονται ςτον Νόμο 4320/2015 και προχωριςουν ςε 

ρφκμιςθ των οφειλϊν τουσ ζωσ και 36 άτοκεσ δόςεισ και για τουσ δικαιοφχουσ του Κοινωνικοφ Οικιακοφ Τιμολογίου τθσ ΔΕΔΔΗΕ 

που ρυκμίηουν τισ οφειλζσ τουσ προσ τθν ΕΥΔΑΡ ζωσ 12 άτοκεσ δόςεισ. Επίςθσ, οι καταναλωτζσ που κα προχωριςουν ςε ρφκμιςθ 

των οφειλϊν μζχρι 6 άτοκεσ δόςεισ, κα απαλλάςςονται από το 50% του ςυνόλου των μθ βεβαιωμζνων προςαυξιςεων, τόκων 

και προςτίμων. Ωσ καταλυτικι θμερομθνία για τισ παραπάνω ρυκμίςεισ ζχει οριςτεί θ 30
θ
  Σεπτεμβρίου 2016. 

 

 

Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων 

Η Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων πραγματοποιικθκε ςτισ 22 Ιουνίου 2016, ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ ςτο Γαλάτςι, 

όπου μεταξφ άλλων ενζκρινε τθν διανομι μερίςματοσ 0,31€ ανά μετοχι μεικτό, που αποτελεί το 76% επί των κερδϊν του 2015.  
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ΟΤΑ 

Κατά τθν διάρκεια του Αϋ εξαμινου του 2016 και ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των αποφάςεων 18747/25-11-15 και 18840/24-2-16 

του Δ.Σ. τθσ ΕΥΔΑΡ, υπεγράφθςαν ςυμβάςεισ ρφκμιςθσ οφειλϊν με 17 Διμουσ για ποςό 23,3 εκ. ευρϊ, ενϊ το αντίςτοιχο 

διάςτθμα του 2015 είχαν υπογραφεί ςυμβάςεισ φψουσ 6,2 εκ. ευρϊ.  Αντίςτοιχα οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ των ΟΤΑ προσ τθν 

ΕΥΔΑΡ, περιλαμβανομζνων και των ρυκμιςμζνων οφειλϊν, τθν 30-6-2016 ανιλκαν ςε 33,9 εκ. ευρϊ, ζναντι των 26,4 του Αϋ 

εξαμινου του 2015. Από τα λθξιπρόκεςμα τθσ 30-6-2016, ποςό 6,5 εκ ευρϊ αφορά τον Διμο  Μεγαρζων για τον οποίο 

κινικθκαν οι διαδικαςίεσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ. 

 

Με τθν απόφαςθ 18932/30-5-16 ρυκμίςτθκε χρονίηουςα οικονομικι εκκρεμότθτα με το Διμο Χαλανδρίου, φψουσ 807.382,28 €.  

Επίςθσ ξεκίνθςαν ςυηθτιςεισ με το Διμο Χαλανδρίου για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ που υπάρχει επί ςειρά ετϊν με τισ 

παροχζσ για τθν υδροδότθςθ και πυρόςβεςθ τθσ ρεματιάσ Χαλανδρίου, όπου γίνεται χριςθ αυτϊν για άλλουσ ςκοποφσ. 

 

Ζγιναν επαφζσ με το Διμο Αλίμου για τθν ςυμβιβαςτικι επίλυςθ διαφοράσ φψουσ 328.000 € από οφειλι παροχισ του Ναυτικοφ 

Ομίλου Καλαμακίου, ενϊ ςυνεχίςτθκε θ προςπάκεια πλιρουσ καταγραφισ των παροχϊν των ΟΤΑ και τθσ αποτφπωςθσ τθσ 

πραγματικισ χριςθσ αυτϊν. 

 

 
ΕΥΔΑΠ Νήςων Α.Ε. 

Σκοπόσ τθσ ΕΥΔΑΡ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. είναι θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε κζματα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και ςυλλογισ 

όμβριων υδάτων κακϊσ και ζνα πλικοσ δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τα παραπάνω, ςτθ νθςιωτικι Ελλθνικι Επικράτεια. 

 

Αναλυτικά οι δράςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. το  Α’ εξάμθνο του 2016 παρουςιάηονται παρακάτω: 

 

Νιςοσ Αςτυπάλαια 

Ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των αντλιοςταςίων και των δικτφων λυμάτων ςτισ περιοχζσ Ρζρα Γυαλόσ, Α Ροφντα και 

Λιβάδι  κατόπιν ςφναψθσ ςφμβαςθσ μεταξφ ΕΥΔΑΡ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και Διμου Αςτυπάλαιασ. Ο Διμοσ εκδιλωςε ενδιαφζρον για  

ςυνεργαςία που αφορά ςτθν ςυντιρθςθ  και  αναβάκμιςθ τθσ διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων και των υποδομϊν του δικτφου 

φδρευςθσ.  

 

Νιςοσ Κζα 

Η ΕΥΔΑΡ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. ολοκλιρωςε και παρζδωςε τθν  καταγραφι και αξιολόγθςθ των υποδομϊν φδρευςθσ για τον 

προγραμματιςμό εργαςιϊν αναβάκμιςθσ και ςφνταξθσ εναλλακτικϊν ςεναρίων λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν   ςφμβαςθ που 

ςφναψε με τον Διμο Κζασ. 

 

Νιςοσ  Νάξοσ  

Η ΕΥΔΑΡ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., ολοκλιρωςε και παρζδωςε  μελζτθ για τθν ενοποίθςθ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ των υπθρεςιϊν 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ του  Διμου Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων προτείνοντασ παράλλθλα  μζτρα  εξοικονόμθςθσ πόρων. 

Επίςθσ υπζβαλε ςχζδιο προγραμματικισ ςφμβαςθσ για τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ  με ςκοπό τθν ανάλθψθ  

λειτουργίασ  του  Κ.Ε.Λ. Νάξου. 

 

Νιςοσ Mφκονοσ 

Η ΕΥΔΑΡ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. υπζβαλε ςχζδιο προγραμματικισ ςφμβαςθσ  με τθν  ΔΕΥΑ Μυκόνου για τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ και με ςκοπό τθν ανάλθψθ λειτουργίασ  του  Κ.Ε.Λ. Μυκόνου  

Νθςιά Αργοςαρωνικοφ 

Σε ςυνζχεια  διαδοχικϊν ςυναντιςεων με τον Αντιπεριφερειάρχθ Νιςων Αττικισ,  διατυπϊκθκαν οι παρακάτω ανάγκεσ για 

παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτα νθςιά του αργοςαρωνικοφ, Αίγινα, Αγκίςτρι, Σπζτςεσ, Κφκθρα:  

• Αποτφπωςθ των υφιςταμζνων δικτφων και ο ζλεγχοσ λειτουργίασ των υφιςτάμενων ηωνϊν πίεςθσ . 

• Διαςταςιολόγθςθ των προτεινόμενων εγκαταςτάςεων αφαλάτωςθσ  

• Σφνταξθ μοντζλου λειτουργίασ των αντλιοςταςίων τροφοδοςίασ, με ςκοπό  τθν μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ. 

• Σφνταξθ μοντζλου λειτουργίασ και ζλεγχοσ τθσ ομαλισ υδραυλικισ ςυμπεριφοράσ του δικτφου διανομισ. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ Αϋ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 

 

Νζα οργανωτική δομή  

Με τθν απόφαςθ του Δ.Σ. 18982/20-7-2016, εγκρίκθκε θ νζα οργανωτικι δομι τθσ Εταιρείασ, θ οποία κα ιςχφςει από τθν 1
θ
 

Οκτωβρίου 2016. Στόχοσ του νζου οργανογράμματοσ είναι θ ομαλότερθ και αποδοτικότερθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ με ςτόχο 

πάντα τθν βζλτιςτθ απόδοςθ προσ όφελοσ των καταναλωτϊν, των μετόχων αλλά και των εργαηομζνων. Διαμορφϊκθκαν ζξι 

Γενικζσ Διευκφνςεισ με πιο εξειδικευμζνο αντικείμενο ζναντι τεςςάρων που υπιρχαν ςτθν προθγοφμενθ οργανωτικι δομι:  

 

- Γενικι Διεφκυνςθ Φδρευςθσ 

- Γενικι Διεφκυνςθ Αποχζτευςθσ 

- Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

- Γενικι Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Υποςτθρικτικϊν Λειτουργιϊν 

- Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικοφ 

- Γενικι Διεφκυνςθ Ρελατϊν 

 

Οριςμόσ νζων Γενικϊν Διευθυντϊν  

Στο πλαίςιο τθσ διαμόρφωςθσ του νζου οργανογράμματοσ τθσ Εταιρείασ, το Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ αποφάςιςε (απόφαςθ 19003/14-

9-2016) τον οριςμό των νζων Γενικϊν Διευκυντϊν οι οποίοι κα αναλάβουν κακικοντα από τθν 1
θ
 Οκτωβρίου 2016. Για πρϊτθ 

φορά, χρθςιμοποιικθκε μια από τισ μεγαλφτερεσ και εγκυρότερεσ εταιρείεσ ςυμβοφλων ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςε διεκνζσ και 

εγχϊριο επιχειρθςιακό περιβάλλον, θ “Stanton Chase”, προκειμζνου να γίνει εμπεριςτατωμζνθ αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν και 

ακολοφκωσ να επιτευχκοφν οι βζλτιςτεσ επιλογζσ: 

 Ο κ. Γεϊργιοσ Καραγιάννθσ, Γενικόσ Διευκυντισ Φδρευςθσ 

 Ο κ. Κωνςταντίνοσ Βουγιουκλάκθσ, Γενικόσ Διευκυντισ Αποχζτευςθσ  

 Η κα Ευτυχία Νεςτορίδθ, Γενικι Διευκφντρια Συντονιςμοφ και Υποςτθρικτικϊν Λειτουργιϊν 

 Ο κ. Χριςτοσ Ηλιόπουλοσ, Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

 Η κα Στυλιανι Ρολιτάκθ, Γενικι Διευκφντρια Ρελατϊν 

 Ο κ. Σπυρίδων Κυριάκθσ, Γενικόσ Διευκυντισ Οικονομικοφ 

 

 

ΡOΟΡΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 

Μζςα ςτο Β’ Εξάμθνο του 2016 θ ΕΥΔΑΡ αναμζνεται να ςυνεχίςει τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ τθσ θ οποία είναι 

προςανατολιςμζνθ ςτον Άνκρωπο, τθν Κοινωνία και το Ρεριβάλλον, ενϊ προβλζπονται και ςαφείσ ενζργειεσ για τθν περαιτζρω 

αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ Εταιρείασ. Κατά το 2
ο
 εξάμθνο κάκε ζτουσ αποτυπϊνεται θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ που 

παρατθρείται τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, ενιςχφοντασ τον κφκλο εργαςιϊν τθσ εταιρείασ ςε ςχζςθ με το πρϊτο εξάμθνο. Επίςθσ, 

ςτο 2
ο
  εξάμθνο του 2016 ζχει προχπολογιςτεί ο μεγαλφτεροσ όγκοσ  του επενδυτικοφ προγράμματοσ.  

Πςον αφορά ςτθν οργανωτικι δομι τθσ Εταιρείασ, με απόφαςθ του Δ.Σ. (18982/20-7-2016), ορίςτθκε το νζο οργανόγραμμά τθσ 

το οποίο κα τεκεί ςε ιςχφ από τθν 1
θ
 Οκτωβρίου 2016. Στόχοσ των οργανωτικϊν αλλαγϊν είναι θ αποδοτικότερθ λειτουργία τθσ 

Εταιρείασ μζςω τθσ εξειδίκευςθσ και τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ τεχνογνωςίασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

Η Εταιρεία προβλζπεται να ςυνεχίςει τθν ζμπρακτθ ςτιριξθ των ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων, εφαρμόηοντασ μειωμζνθ 

τιμολογιακι πολιτικι και ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ με το ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο κακϊσ και τθν εφαρμογι ευνοϊκοφ προγράμματοσ 

διακανονιςμϊν που παρζχει κίνθτρα ςτουσ πελάτεσ για διακανονιςμό των οφειλϊν τουσ προσ τθν Εταιρεία. Σκοπόσ τθσ 

πρωτοβουλίασ αυτισ είναι μεταξφ άλλων και θ μείωςθ των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων από τουσ ιδιϊτεσ πελάτεσ, με  ςτόχο τθ 

διατιρθςθ τθσ οικονομικισ ευρωςτίασ τθσ Εταιρείασ. 

Συγχρόνωσ, θ Εταιρεία κα ςυνεχίςει τθν εφαρμογι αυςτθρϊν πλαιςίων ςυνεργαςίασ με τουσ ΟΤΑ και λοιπζσ κατθγορίεσ 

πελατϊν, με ςτόχο να αυξθκεί περαιτζρω το ποςοςτό ειςπραξιμότθτασ των απαιτιςεων από αυτοφσ. Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ 

παραμζνει, ο περαιτζρω εξορκολογιςμόσ των δαπανϊν και θ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων, μζςω τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ 

και απλοφςτευςθσ εταιρικϊν διαδικαςιϊν που ενιςχφουν και τθν λειτουργικι αποδοτικότθτα τθσ Εταιρείασ κακϊσ και θ ςτακερι 

κερδοφορία τθσ, θ οποία αποτυπϊνεται κάκε χρόνο με τθν ςθμαντικι διανομι μερίςματοσ. 

 

ΚΥΙΟΤΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 

Η Εταιρεία διαχειρίηεται το κεφάλαιό τθσ με τρόπο τζτοιο ϊςτε να εκπλθρϊνει τουσ ςκοποφσ τθσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 4α του άρκρου 1 του Ν.2744/99. Επίςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του ιδίου άρκρου απαγορεφεται θ ςφςταςθ 
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εμπράγματου δικαιϊματοσ επί των ακινιτων παγίων ςτοιχείων τθσ, που χρθςιμοποιοφνται για τθν άςκθςθ των ςχετικϊν με τθν 

παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ δραςτθριοτιτων τθσ. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 5 του ιδίου νόμου 

δεν χωρεί αναγκαςτικι εκτζλεςθ του ενεργθτικοφ τθσ ΕΥΔΑΡ που χρθςιμοποιοφνται για τθν άςκθςθ των ςχετικϊν με τθν παροχι 

υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ δραςτθριοτιτων τθσ. 

Η Εταιρεία τθν τρζχουςα περίοδο δεν ζχει προβεί ςε δανειςμό είτε μακροπρόκεςμο είτε βραχυπρόκεςμο. Μετά τθν ειςαγωγι 

τθσ ςτο χρθματιςτιριο το 2000 και μζχρι το 2013 θ Εταιρεία είχε προβεί κυρίωσ ςε βραχυπρόκεςμο δανειςμό, προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτισ λειτουργικζσ τθσ υποχρεϊςεισ λόγω τθσ μθ πλθρωμισ των λογαριαςμϊν φδρευςθσ από οριςμζνουσ ΟΤΑ και 

άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

Η Εταιρεία φροντίηει να διατθρεί ικανοποιθτικό φψοσ κεφαλαίων προκειμζνου να εξυπθρετεί τουσ ςκοποφσ τθσ εφαρμόηοντασ 

τθν κατάλλθλθ μεριςματικι πολιτικι. 

 

(α) Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Η ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ όςον αφορά τον πιςτωτικό κίνδυνο περιορίηεται ςτα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία 

τθν θμερομθνία αναφοράσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων αναλφονται ωσ εξισ: 

 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ 

Κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015 

Διακζςιμα για πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 6.760 19.395 6.760 19.395 

Ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 310.111 260.419 309.059 259.342 

Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 221.595 240.862 221.520 240.829 

Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 23.494 12.905 23.494 12.905 

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ 0 0 1.210 1.210 

Σφνολο 561.960 533.581 562.043 533.681 

 

Το ταμείο και τα ταμειακά ιςοδφναμα ενζχουν πιςτωτικό κίνδυνο. Η διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου γίνεται με 

ςυγκζντρωςθ του μεγαλφτερου τμιματοσ των διακεςίμων τθσ Εταιρείασ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και με περιοριςμό τθσ 

ζκκεςθσ ςτα λοιπά θμεδαπά πιςτωτικά ιδρφματα. 

Στισ εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται απαιτιςεισ από ιδιϊτεσ πελάτεσ, οι οποίεσ ζχουν ςχετικά περιοριςμζνο  

βακμό κινδφνου απωλειϊν κυρίωσ λόγω τθσ ευρείασ διαςποράσ των απαιτιςεων, ενϊ για τισ απαιτιςεισ από ΟΤΑ, θ Εταιρεία 

εξετάηει τθν δυνατότθτα είςπραξθσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν μζςω κατάρτιςθσ ςυμβάςεων (διαχείριςθσ δικτφων ι 

διακανονιςμοφσ) ι μζςω νομοκετικϊν ρυκμίςεων. 

Η Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν, θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σχζςεων με ΟΤΑ, ελζγχουν διαρκϊσ τισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ, 

είτε χωριςτά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατθγορίεσ πελατϊν) και ενςωματϊνουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςτισ 

διαδικαςίεσ του πιςτωτικοφ ελζγχου. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου θ Υπθρεςία Αναγκαςτικϊν Ειςπράξεων τθσ Διεφκυνςθσ Νομικϊν Υπθρεςιϊν 

εξετάηει ςε ςυνεχι βάςθ και διευκετεί μζςω τθσ δικαςτικισ οδοφ (ΝΔ 356/1974 «Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων») 

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ είςπραξθ από υδρολθψία, δικαιϊματα χριςθσ και δικαιϊματα ςφνδεςθσ ακινιτων από ιδιϊτεσ και 

ΟΤΑ.  

Κανζνα από τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία δεν ζχει εξαςφαλιςτεί με υποκικθ ι άλλθ μορφι πιςτωτικισ 

εξαςφάλιςθσ. 

 

(β) Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ αντιμετωπίηεται με τθ διατιρθςθ ικανϊν ρευςτϊν διακεςίμων και τθν εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν 

πιςτϊςεων προσ χριςθ. Οι υπάρχουςεσ διακζςιμεσ αχρθςιμοποίθτεσ εγκεκριμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ τθν Εταιρία, είναι 

επαρκείσ ϊςτε να αντιμετωπιςτεί οποιαδιποτε πικανι ζλλειψθ ταμιακϊν διακεςίμων. 

 



Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ  

Ρεριόδου 01.01.2016 – 30.06.2016  

14 

(γ) Κίνδυνοσ Αγοράσ 

Ο κίνδυνοσ αγοράσ ςχετίηεται με το μετοχικό χαρτοφυλάκιο τθσ Εταιρείασ, το οποίο αποτελεί μακροπρόκεςμθ, ςτρατθγικι 

επζνδυςθ κι ωσ εκ τοφτου περιορίηεται ςε προκακοριςμζνα όρια κζςθσ (Position Limits) 

 

(δ) Σχζςεισ με Ελλθνικό Δθμόςιο 

Με κοινι υπουργικι απόφαςθ τθσ 3.12.2013 που εκδόκθκε βάςει νομοκετικϊν ρυκμίςεων ορίςτθκε ότι οι οφειλζσ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τθν Εταιρία από επιχορθγοφμενεσ δαπάνεσ επενδυτικοφ προγράμματοσ για τθ δεκαετία 2000-2010 

που απορρζουν από τθν 9.12.1999 ςφμβαςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τθν Εταιρία φψουσ ευρϊ 294 εκατ. περίπου 

αποςβζνονται με μθ φορολογικζσ οφειλζσ ιςόποςθσ αξίασ τθσ Εταιρίασ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, μζχρι τισ 30.6.2013 οι οποίεσ 

αφοροφν το κόςτοσ του διατεκζντοσ ςε αυτιν αδιφλιςτου νεροφ περιόδου 25.10.2004-30.06.2013. Με τθν ίδια κοινι υπουργικι 

απόφαςθ αποςβζςτθκαν και οι λοιπζσ αξιϊςεισ μζχρι τθν 30.06.2013 μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ΕΥΔΑΡ Α.Ε. Με απόφαςθ 

τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθν 27θ Δεκεμβρίου 2013 ζγινε αποδεκτι θ ανωτζρω κοινι υπουργικι απόφαςθ. 

Ωςτόςο εκκρεμεί από τθ χριςθ 2004 θ ςφναψθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 15 τθσ από 9.12.1999 ςφμβαςθσ 

μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Εταιρίασ θ οποία κα κακορίηει τθ τιμι του απολθφκζντοσ μθ επεξεργαςμζνου φδατοσ. 

Ελλείψει γραπτισ ςυμφωνίασ, θ Εταιρία ςυνεχίηει και μετά τθν 30.06.2013 να ςυμψθφίηει το τίμθμα του αδιφλιςτου φδατοσ που 

αντλεί με τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ που προςφζρει για τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που ανικουν ςτθν 

Εταιρία Ραγίων «ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ» (ςθμ. 27) επιβαρφνοντασ τα αποτελζςματα τθσ.  

 

(ε) Κίνδυνοι από τθν επιβολι κεφαλαιακϊν ελζγχων ςτθν Ελλάδα 

Με Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ςτισ 28 Ιουνίου 2015, οι Ελλθνικζσ τράπεηεσ τζκθκαν ςε αργία και επιβλικθκαν 

κεφαλαιακοί ζλεγχοι. Η τραπεηικι αργία ζλθξε ςτισ 20 Ιουλίου 2015, ενϊ μζροσ των κεφαλαιακϊν ελζγχων παραμζνει ςε ιςχφ. 

Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ και τθσ ανελαςτικότθτασ του προϊόντοσ, θ ηιτθςι του δεν επθρεάηεται από τθν επιβολι κεφαλαιακϊν 

ελζγχων, ςυνεπϊσ οι ςχετικζσ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα δεν επθρζαςαν τισ ειςπράξεισ, τισ πλθρωμζσ και τον κφκλο 

εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ.  

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΗ  

Δεν υπάρχουν ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθ φφςθ των ςυναλλαγϊν των ςυνδεδεμζνων μερϊν ςε ςχζςθ με τισ ετιςιεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. 

Α) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα με Μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ 30.06.2016 30.06.2015 

Αμοιβζσ (Ρροζδρου & Δ/ντοσ Συμβοφλου και Εκτελεςτικϊν Συμβοφλων) 57 28 

Αμοιβζσ & ζξοδα παράςταςθσ μελϊν Δ.Σ. 40 39 

Σφνολο 97 67 

 

Β) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα με Ελλθνικό Δθμόςιο και ΟΤΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΙΑ 

 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015 

1) Συναλλαγζσ     

 Ζςοδα 26.704 24.658 26.704 24.658 

 Κόςτοσ πωλθκζντων (κόςτοσ καταςκευισ ζργων) 32 744 32 744 

 Διάφορεσ Ρροβλζψεισ - - - - 

2) Υπόλοιπα 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ (Ζργα για λογαριαςμό Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου) 3.737 3.703 3.737 3.703 

Α Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ από πελάτεσ (Διακανονιςμοί 

Διμων) 12.575 5.623 12.575 5.623 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ (ΟΤΑ, Ελλθνικό Δθμόςιο) 49.216 51.488 49.216 51.488 

Λοιπζσ απαιτιςεισ (από το Ελλθνικό Δθμόςιο  για κάλυψθ 

ελλείμματοσ και αποηθμίωςθ προςωπικοφ) 258 258 258 258 
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Οι ςυναλλαγζσ με το Ελλθνικό Δθμόςιο και ΟΤΑ αφοροφν ζςοδα υδρολθψίασ τιμολογθμζνα και δεδουλευμζνα, κακϊσ επίςθσ και 

δεδουλευμζνα ζςοδα από το κόςτοσ καταςκευισ ζργων για λογαριαςμό του Υπουργείου Μεταφορϊν Υποδομϊν και Δικτφων και 

του Ν.Ρ.Δ.Δ «Εταιρία Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ». 
 

 

Γαλάτςι, 28 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

 

Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα 

Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ 

 

Ιωάννθσ Μπενίςθσ 

 

Ρρόεδροσ Δ.Σ., Μζλοσ 

 

Διευκφνων Σφμβουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Κωνςταντίνοσ Βαφειάδθσ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ιωάννθσ Καρδαράσ Μζλοσ 

Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Μακρυνόσ Μζλοσ 

Νικόλαοσ Σαράντθσ Μζλοσ 

Μιχαιλ Σταυρουλάκθσ Ανεξάρτθτο Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Χαλαμπαλάκθσ Μζλοσ 

Ραναγιϊτθσ Σκουλαρίκθσ Μζλοσ 

Χριςτοσ Μιςτριϊτθσ Μζλοσ 

Εμμανουιλ Αγγελάκθσ Μζλοσ 

Ευάγγελοσ Μουτάφθσ Μζλοσ 

 

 

 

 

 

 

Ακριβζσ Αντίγραφο εκ του υπ’ αρικμ. 1195 

Ρρακτικοφ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 28
θσ

 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ 

 

 

Ιωάννθσ Μπενίςθσ 

 

 

http://www.eydap.gr/media/cv/2013/skoularikis.pdf
http://www.eydap.gr/media/cv_2011/mistriotis.pdf
http://www.eydap.gr/media/cv_2011/agelakis.pdf
http://www.eydap.gr/media/cv_2011/moutafis.pdf
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3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

ΤΗΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ ΜΕΧΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΡΟΤΥΡΑ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΑΣ (Δ.Ρ.Χ.Α.) 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Ρ Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΙΑ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΔΑ: ΩΩΡΟΥ 156  ΓΑΛΑΤΣΙ 

Α.Μ.Α.Ε.44724/06/Β/99/52 

Α. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000 
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Οι παροφςεσ Συνοπτικζσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ, ςελ. 17 ζωσ 37 εγκρίκθκαν κατά τθν ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ τθν 28 Σεπτεμβρίου 2016. Υπογράφθκαν κατ’ εντολι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από τουσ κάτωκι: 

 

 

Ακινα, 28 Σεπτεμβρίου 2016 

 

 

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Η Διευκφντρια των Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν 

Η Ρροϊςταμζνθ Λογιςτθρίου 

 

 

 

 

   

Κωνςταντίνοσ Αντ. 

Ραπαδόπουλοσ  

Α.Δ.Τ. Ρ 720446 

Ιωάννθσ Εμμ. Μπενίςθσ  

Α.Δ.Τ. ΑΒ 521661 

Ελζνθ Ακ. Σπυροποφλου  

Α.Δ.Τ. ΑΙ 060168 

Α.Μ. Αδείασ Ο.Ε.Ε. 

Α/22806 

Λεμονιά Μαρκ. Σκυλάκθ  

Α.Δ.Τ. Ξ 971227 

Α.Μ. Αδείασ Ο.Ε.Ε. 

Α/17806 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ για τθν Εταιρία 

 Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων  τθσ περιόδου που ζλθξε τθν 30
θ
 Ιουνίου 2016 & 2015  

 Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ  τθσ περιόδου που ζλθξε τθν 30
θ
 Ιουνίου 2016 & 2015 

 Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ τθσ 30
θσ

 Ιουνίου 2016 & 31
θσ

 Δεκεμβρίου 2015 

 Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων τθσ 30
θσ

 Ιουνίου 2016 & 2015 

 Ενδιάμεςεσ Καταςτάςεισ Ταμειακϊν οϊν τθσ 30
θσ

 Ιουνίου 2016 & 2015 

 Σθμειϊςεισ επί των Εξαμθνιαίων Οικονομικϊν Καταςτάςεων για τθν περίοδο που ζλθξε  τθν 30
θ
 Ιουνίου 2016 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΙΑ  

 

Επωνυμία Εταιρίασ: Εταιρία Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςθσ 

Διακριτικόσ Τίτλοσ Ε.ΥΔ.ΑΡ. Α.Ε. 

Ζδρα: Ωρωποφ 156 – Γαλάτςι 

Ημερομθνία Σφςταςθσ: 25.10.1999 

Διάρκεια Εταιρίασ: 100 ζτθ 

Κφρια Δραςτθριότθτα: Φδρευςθ – Αποχζτευςθ 

Αρικμόσ Γ.Ε.Μ.Η: 121578960000 

Αρμόδιο Υπουργείο Υποδομϊν Μεταφορϊν & Δικτφων 

Αρ. Φορολογικοφ Μθτρϊου: 094079101 

Σφνκεςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου: Κ.Ραπαδόπουλοσ,  Ι.Μπενίςθσ,  Κ.Βαφειάδθσ, Ι.Καρδαράσ, 

Α.Ρουλιάςθσ,  Γ.Μακρυνόσ,  Γ.Χαλαμπαλάκθσ,  Μ.Σταυρουλάκθσ, 

Ν.Σαράντθσ, Ρ.Σκουλαρίκθσ,  Χ.Μθςτριϊτθσ,  Εμ.Αγγελάκθσ,  

Ε.Μουτάφθσ 

  

Ημερομθνία Λιξθσ τθσ Τρζχουςασ Ρεριόδου: 30 Ιουνίου 2016 

Διάρκεια: 6 μινεσ 

Τφποσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

 (από τισ οποίεσ αντλικθκαν τα ςυνοπτικά ςτοιχεία): 
Συνοπτικζσ Α’ Εξαμινου 

  

Ημερομθνία Ζγκριςθσ των Οικονομικϊν 

Καταςτάςεων  

(από τισ οποίεσ αντλικθκαν τα ςυνοπτικά ςτοιχεία): 

28 Σεπτεμβρίου 2016 

  

Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ: Ευςτράτιοσ Ραπαρίδθσ ΑΜ ΣΟΕΛ 14351 

Δθμιτριοσ Σταφρου ΑΜ ΣΟΕΛ 14791 

  

Ελεγκτικι Εταιρία: «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 125 

 

Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν 

επί των εξαμθνιαίων Οικονομικϊν Καταςτάςεων: 
Με Σφμφωνθ Γνϊμθ – Θζμα Ζμφαςθσ 

  

Διεφκυνςθ διαδικτφου όπου ζχουν καταχωρθκεί οι 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ: 
www.eydap.gr 

 

 

 

http://www.eydap.gr/
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015 

     

Κακαρά κζρδθ περιόδου 17.322 17.033 17.314 17.055 

Αποτίμθςθ μετοχϊν χαρτοφυλακίου διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ –

Λοιπά ειςοδιματα που μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ  (8.962) 13 (8.962) 13 

Συγκεντρωτικά  ςυνολικά  ζςοδα μετά από φόρουσ 8.360 17.046 8.352 17.068 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
 

ΟΜΙΛΟΣ 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. ευρώ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015 

Κφκλοσ εργαςιϊν 5 154.393 151.709 154.363 151.702 

Κόςτοσ πωλθκζντων 5 (84.008) (86.870) (84.008) (86.870) 

      

Μικτά Αποτελζςματα  70.385 64.839 70.355 64.832 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ  2.124 828 2.118 828 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 5 (34.409) (30.421) (34.385) (30.398) 

Ζξοδα  λειτουργίασ διάκεςθσ 5 (13.541) (14.529) (13.541) (14.529) 

      

Κζρδθ Εκμεταλλεφςεωσ  24.559 20.717 24.547 20.733 

      

Λοιπά ζξοδα  (588) (2.273) (588) (2.273) 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα  7.059 7.753 7.058 7.753 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα  (4.772) (770) (4.771) (770) 

Κζρδθ περιόδου προ Φόρων 5 26.258 25.427 26.246 25.443 

      

Φόροσ ειςοδιματοσ 6 (8.936) (8.394) (8.932) (8.388) 

      

Κακαρά Κζρδθ περιόδου  17.322 17.033 17.314 17.055 

Αρικμόσ Μετοχϊν  106.500 106.500 106.500 106.500 

Κζρδθ περιόδου ανά μετοχι (ςε Ευρϊ) 7 0,16 0,16   
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. ευρώ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ      

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ      

Υπεραξία  3.357 3.357 3.357 3.357 

Λοιπζσ άυλεσ ακινθτοποιιςεισ 9 1.397 1.327 1.397 1.327 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 9 899.733 916.555 899.733 916.555 

Επενδφςεισ ςε Θυγατρικζσ 16 0 0 1.210 1.210 

Επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ 17 6.760 19.395 6.760 19.395 

Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ 10 23.494 12.905 23.494 12.905 

Αναβαλλόμενθ Φορολογικι Απαίτθςθ 18 98.993 92.213 98.993 92.213 

Σφνολο Μθ Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ  1.033.734 1.045.752 1.034.944 1.046.962 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ      

Υλικά ανταλλακτικά & αναλϊςιμα 11 12.548 12.509 12.548 12.509 

Απαιτιςεισ από Ρελάτεσ 12 205.403 224.514 205.354 224.501 

Λοιπζσ Απαιτιςεισ 13 16.192 16.348 16.166 16.328 

Τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 6 17.554 17.554 17.554 17.554 

Ταμείο και Ταμειακά Ιςοδφναμα  310.111 260.419 309.059 259.342 

Σφνολο Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ  561.808 531.344 560.681 530.234 

Σφνολο Ενεργθτικοφ  1.595.542 1.577.096 1.595.625 1.577.196 

      

ΡΑΘΗΤΙΚΟ      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό κεφάλαιο 19 63.900 63.900 63.900 63.900 

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο  40.502 40.502 40.502 40.502 

Αποκεματικά Κεφάλαια  368.391 377.353 368.391 377.353 

Συςςωρευμζνα κζρδθ (κζρδθ εισ νζον) 21 469.492 485.185 469.584 485.285 

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων  942.285 

              

966.940 942.377 967.040 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ      

Υποχρεϊςεισ για παροχζσ ςτο προςωπικό 20 269.624 266.839 269.624 266.840 

Ρροβλζψεισ 22 42.600 45.164 42.600 45.164 

Επιχορθγιςεισ επενδφςεων και ςυμμετοχζσ καταναλωτϊν  190.295 193.653 190.295 193.653 

Εγγυιςεισ Καταναλωτϊν  18.256 18.212 18.256 18.212 

Σφνολο Μακροπρόκεςμων Υποχρεϊςεων  520.775 523.868 520.775 523.869 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ      

Λειτουργικζσ Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 14 76.209 36.847 76.200 36.846 

Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 6 39.678 28.277 39.678 28.277 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 15 16.595 21.164 16.595 21.164 

Σφνολο Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων  132.482 86.288 132.473 86.287 

Σφνολο Ρακθτικοφ  1.595.542 1.577.096 1.595.625 1.577.196 

 

 

 

 

 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ 

2016 

 

 Ποςά ςε χιλ. ευρώ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποκεματικό 

Λοιπά 

Αποκεματικά 

Αποκεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ.  

(κζρδθ) εισ νζον) 

Σφνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο τθν 

1θ Ιανουαρίου 2016 63.900 40.502 22.207 355.765 (619) 485.185 966.940 

Κακαρά Κζρδθ περιόδων      17.322 17.322 

Κακαρό ειςόδθμα καταχωρθμζνο 

απ’ ευκείασ ςτθν Κακαρι Θζςθ     (8.962)  (8.962) 

Μερίςματα      (33.015) (33.015) 

Υπόλοιπο τθν    

30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2016 63.900 40.502 22.207 355.765 (9.581) 469.492 942.285 

 

 

2015 

 

Ποςά ςε χιλ. ευρώ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποκεματικό 

Λοιπά 

Αποκεματικά 

Αποκεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ.  

(κζρδθ) εισ νζον) 

Σφνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο τθν 

1θ Ιανουαρίου 2015 63.900 40.502 21.547 355.765 272 439.324 921.310 

Κακαρά Κζρδθ περιόδων      17.033 17.033 

Κακαρό ειςόδθμα καταχωρθμζνο 

απ’ ευκείασ ςτθν Κακαρι Θζςθ     13  13 

Μερίςματα      (21.300) (21.300) 

Υπόλοιπο τθν 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2015 63.900 40.502 21.547 355.765 285 435.057 917.056 

 

 

ΕΤΑΙΙΑ 

2016 

 

Ποςά ςε χιλ. ευρώ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποκεματικό 

Λοιπά 

Αποκεματικά 

Αποκεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ.  

(κζρδθ) εισ νζον) 

Σφνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  

τθν 1θ Ιανουαρίου 2016 63.900 40.502 22.207 355.765 (619) 485.285 967.040 

Κακαρά Κζρδθ περιόδων      17.314 17.314 

Κακαρό ειςόδθμα καταχωρθμζνο 

απ’ ευκείασ ςτθν Κακαρι Θζςθ     (8.962)  (8.962) 

Μερίςματα      (33.015) (33.015) 

Υπόλοιπο τθν  

30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2016 63.900 40.502 22.207 355.765 (9.581) 469.584 942.377 

 

 

2015 

 

Ποςά ςε χιλ. ευρώ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο 

Τακτικό 

αποκεματικό 

Λοιπά 

Αποκεματικά 

Αποκεματικά 

Χρεογράφων 

Αποτελ. (κζρδθ 

εισ νζον) 

Σφνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο  

τθν 1θ Ιανουαρίου 2015 63.900 40.502 21.547 355.765 272 439.396 921.382 

Κακαρά Κζρδθ περιόδων      17.055 17.055 

Κακαρό ειςόδθμα καταχωρθμζνο 

απ’ ευκείασ ςτθν Κακαρι Θζςθ     13  13 

Μερίςματα      (21.300) (21.300) 

Υπόλοιπο τθν  

30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2015 63.900 40.502 21.547 355.765 285 435.151 917.150 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ  

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. ευρώ 1.1-30.06.2016 1.1-30.06.2015 1.1-30.06.2016 1.1-30.06.2015 

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
 

 
  

Κζρδθ προ φόρων 26.258 25.427 26.246 25.443 

Ρλζον / μείον προςαρμογζσ για:     

Αποςβζςεισ ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων  22.821 25.587 22.821 25.587 

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων και ςυμμετοχϊν καταναλωτϊν (3.630) (4.076) (3.630) (4.076) 

Μειϊςεισ /Μεταφορζσ ενςωμάτων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων (144) - (144) - 

Ζςοδα χρεογράφων  (66) (64) (66) (64) 

Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ 2.037 1.107 2.037 1.107 

Λοιπζσ Ρροβλζψεισ 2.657 803 2.657 803 

Ριςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα (6.992) (7.689) (6.992) (7.689) 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 4.772 770 4.772 770 

Ρλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου κίνθςθσ ι 

που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ: 

(Αφξθςθ) Μείωςθ 

Απαιτιςεων 4.506 (15.670) 4.542 (15.653) 

Υλικά ανταλλακτικά & αναλϊςιμα (247) 1.173 (247) 1.173 

Αφξθςθ (Μείωςθ) 

Λειτουργικϊν Βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων (3.444) (10.039) (3.443) (10.025) 

Εγγυιςεισ καταναλωτϊν 44 46 44 46 

Ειςφορά εργαηομζνων για αποηθμίωςθ 748 755 748 755 

Μείον:     

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα (11) (8) (11) (8) 

Καταβεβλθμζνοι φόροι (188) (334) (188) (334) 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α) 49.121 17.788 49.146 17.835 

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ     

Μερίςματα ειςπραχκζντα 66 64 66 64 

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 6.163 4.113 6.163 4.113 

Αγορά ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (5.385) (1.386) (5.385) (1.386) 

Αγορά αςϊματων ακινθτοποιιςεων (540) (3.768) (540) (3.768) 

Είςπραξθ επιχορθγιςεων και ςυμμετοχϊν καταναλωτϊν 272 514 272 514 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β) 576 (463) 576 (463) 

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ     

Μερίςματα πλθρωκζντα (5) (20.577) (5) (20.577) 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ) (5) (20.577) (5) (20.577) 

     

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

περιόδου (α)+(β)+(γ) 49.692 (3.252) 49.717 (3.205) 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ Ρεριόδου 260.419 233.314 259.342 232.664 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 310.111 230.062 309.059 229.459 

 

 

 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 

 

Η «Εταιρία Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Ρρωτευοφςθσ» (θ “ΕΥΔΑΡ”, ι θ “Εταιρία”) ιδρφκθκε το 1980 μετά από τθν ςυγχϊνευςθ 

τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Υδάτων και του Οργανιςμοφ Αποχζτευςθσ Ρρωτευοφςθσ ΝΡΔΔ. 

Η ζδρα τθσ Εταιρίασ βρίςκεται ςτθν οδό Ωρωποφ 156, Γαλάτςι 111 46, Ακινα. 

Η Εταιρία δραςτθριοποιείται ςτον τομζα διφλιςθσ και προμικειασ νεροφ και τθν παροχι υπθρεςιϊν αποχζτευςθσ και 

επεξεργαςίασ λυμάτων ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ. Σφμφωνα με το καταςτατικό τθσ Εταιρίασ, όπου αναφζρονται οι όροι 

λειτουργίασ τθσ, θ ΕΥΔΑΡ είναι υπεφκυνθ για τθν μελζτθ, καταςκευι, εγκατάςταςθ, λειτουργία, εκμετάλλευςθ, ςυντιρθςθ, 

ανάπτυξθ και ανανζωςθ των εγκαταςτάςεων και δικτφων προμικειασ  νεροφ και αποχζτευςθσ μζςα ςτα όρια τθσ περιοχισ 

ευκφνθσ τθσ. 

 

Η ΕΥΔΑΡ ζχει το αποκλειςτικό δικαίωμα να παρζχει υπθρεςίεσ προμικειασ και διανομισ νεροφ και υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ ςτθν  

περιοχι τθσ Αττικισ για 20 χρόνια ξεκινϊντασ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του Νόμου 2744/1999. Το δικαίωμα αυτό δεν 

είναι μεταβιβάςιμο και μπορεί να ανανεωκεί μετά από γραπτι ςυμφωνία τθσ Εταιρίασ με το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

 

Η δραςτθριότθτα τθσ ΕΥΔΑΡ εκτείνεται ςτουσ διμουσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο εδάφιο κϋ τθσ παρ. 3 

του άρκρου 3 του ν. 3852/2010, πλθν των Διμων Αίγινασ, Τροιηθνίασ, Κυκιρων, Αγκιςτρίου, Σπετςϊν, Φδρασ και Ρόρου τθσ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Νιςων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

 

Με το άρκρο 35 παρ. 2 του νόμου 4053/2012 θ ΕΥΔΑΡ μπορεί μζςω κυγατρικϊν εταιριϊν να αναλαμβάνει δραςτθριότθτεσ και 

εκτόσ πεδίου αρμοδιότθτάσ τθσ, όπωσ ιςχφει με το νόμο 1068/80 όπωσ ιςχφει μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων του άρκρου 

100 του νόμου 3852/2010. Στθν περίπτωςθ αυτι ςτισ κυγατρικζσ εφαρμόηεται το ςφνολο του νομοκετικοφ και ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου τθσ ΕΥΔΑΡ με εξαίρεςθ τθν τιμολογιακι πολιτικι θ οποία κα κακορίηεται με τισ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ. 

 

Οι μετοχζσ τθσ Εταιρίασ διαπραγματεφονται ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. 

2. ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 

 

Οι εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι ςυνοπτικζσ και ζχουν καταρτιςκεί ςφμφωνα με το Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο 

(Δ.Λ.Ρ.) 34, «Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ». 

3. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ 

 

Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί και είναι υποχρεωτικισ εφαρμογισ για τισ ετιςιεσ 
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2016 ι μεταγενζςτερα. Η εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, 
τροποποιιςεων και διερμθνειϊν που παρατίκενται παρακάτω δεν αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά. 
 

Ρρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ 2016 

 
ΔΡΧΑ 11 (Τροποποίθςθ) «Σχιματα υπό κοινό ζλεγχο» - Λογιςτικόσ χειριςμόσ τθσ απόκτθςθσ μεριδίου ςε μια από κοινοφ 

δραςτθριότθτα 

Η τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθν μζκοδο τθσ «απόκτθςθσ» όταν αποκτά ςυμμετοχι ςε μία από 

κοινοφ δραςτθριότθτα θ οποία αποτελεί «επιχείρθςθ». Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016. 

ΔΛΡ 1 (Τροποποίθςθ) «Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» - Ρρωτοβουλία Γνωςτοποίθςθσ 

Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 1 που εξζδωςε το Συμβοφλιο ςτισ 18 Δεκεμβρίου 2014, αποςαφθνίηουν ότι θ ςθμαντικότθτα 

εφαρμόηεται για το ςφνολο των οικονομικϊν καταςτάςεων και ότι θ ςυμπερίλθψθ ςε αυτζσ αςιμαντων πλθροφοριϊν μπορεί να 

εμποδίςει τθν χρθςιμότθτα των γνωςτοποιιςεων. Επιπλζον, οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι οι επιχειριςεισ κα πρζπει να  

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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χρθςιμοποιοφν τθν επαγγελματικι τουσ κρίςθ, κακορίηοντασ το που και με ποια ςειρά παρουςιάηονται οι πλθροφορίεσ ςτισ 

γνωςτοποιιςεισ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων. Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν 

τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016. 

ΔΛΡ 16 και ΔΛΡ 38 (Τροποποιιςεισ) - Διευκρινιςεισ για τισ επιτρεπτζσ μεκόδουσ απόςβεςθσ 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλεσ για τον υπολογιςμό των 

αποςβζςεων ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και ότι τα ζςοδα δεν κεωροφνται κατάλλθλθ βάςθ επιμζτρθςθσ τθσ ανάλωςθσ των 

οικονομικϊν ωφελειϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο. Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016. 

ΔΛΡ 27 (Τροποποίθςθ) «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» - Μζκοδοσ τθσ Κακαρισ Θζςθσ ςτισ Ατομικζσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ 

Η τροποποίθςθ του ΔΛΡ 27 τθν οποία εξζδωςε το Συμβοφλιο ςτισ 12 Αυγοφςτου 2014, επιτρζπει ςε μία οντότθτα να 

χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ για τθ λογιςτικοποίθςθ των επενδφςεων τθσ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και 

ςυγγενείσ, ςτισ ατομικζσ τθσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Αυτό ςυνιςτά επιλογι λογιςτικισ πολιτικισ για κάκε κατθγορία 

επενδφςεων. Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016. 

ΔΛΡ 19 (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ - Ειςφορζσ από εργαηόμενουσ» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει το πϊσ οι ειςφορζσ από εργαηομζνουσ ι τρίτουσ που ςυνδζονται με τθν υπθρεςία κα πρζπει να 

αποδοκοφν ςε περιόδουσ υπθρεςίασ. Επιπλζον, επιτρζπει μια πρακτικι λφςθ, αν το ποςό των ειςφορϊν είναι ανεξάρτθτο από 

τον αρικμό των ετϊν υπθρεςίασ. Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Φεβρουαρίου 2015. 

 

Τροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων του ΣΔΛΡ 

(Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων) 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα ΔΡΧΑ, Κφκλοσ 2012-2014 

Οι τροποποιιςεισ του Κφκλου 2012-2014, εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ζχουν εφαρμογι ςε 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 Ιανουαρίου 2016. Οι κατωτζρω τροποποιιςεισ δεν αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι 

επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά. 

ΔΡΧΑ 5 «Μθ Κυκλοφοροφντα Ρεριουςιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προσ Ρϊλθςθ και Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αλλαγι από μία μζκοδο διάκεςθσ ςε μια άλλθ (π.χ. πϊλθςθ ι διανομι ςτουσ ιδιοκτιτεσ) δεν  

πρζπει να κεωρείται ςαν ζνα νζο ςχζδιο πϊλθςθσ αλλά μία ςυνζχιςθ του αρχικοφ ςχεδίου. Συνεπϊσ, δεν υπάρχει διακοπι τθσ 

εφαρμογισ των απαιτιςεων του ΔΡΧΑ 5. Η τροποποίθςθ διευκρινίηει επίςθσ ότι θ αλλαγι τθσ μεκόδου διάκεςθσ δεν αλλάηει τθν 

θμερομθνία ταξινόμθςισ. 

ΔΡΧΑ 7 «Χρθματοπιςτωτικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ςφμβαςθ εξυπθρζτθςθσ που περιλαμβάνει αμοιβι, μπορεί να αποτελζςει ςυνεχιηόμενθ 

ςυμμετοχι ςε ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο που ζχει αποαναγνωριςτεί. Αυτό επθρεάηει τισ γνωςτοποιιςεισ που 

απαιτοφνται από το πρότυπο. Επίςθσ, θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι γνωςτοποιιςεισ του ΔΡΧΑ 7 ςχετικά με τον ςυμψθφιςμό 

των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων δεν απαιτοφνται ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. 

ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ-Ειςφορζσ από εργαηόμενουσ» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αξιολόγθςθ τθσ φπαρξθσ ενεργοφσ αγοράσ υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων αξιολογείται 

με βάςθ το νόμιςμα ςτο οποίο εκφράηεται θ υποχρζωςθ και όχι με βάςθ τθ χϊρα που υπάρχει θ υποχρζωςθ. Πταν δεν υπάρχει 

ενεργόσ αγορά υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων ςε αυτό το νόμιςμα, χρθςιμοποιοφνται τα επιτόκια των κρατικϊν 

ομολόγων.  

ΔΛΡ 34 «Ενδιάμεςθ Χρθματοικονομικι Αναφορά» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων, πρζπει να βρίςκονται 

είτε ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ είτε να ενςωματϊνονται με παραπομπζσ μεταξφ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων 

και του ςθμείου όπου ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ (π.χ. ςτθ ζκκεςθ Διαχείριςθσ). Διευκρινίηεται 

επίςθσ ότι οι άλλεσ πλθροφορίεσ, εντόσ τθσ ενδιάμεςθσ οικονομικισ ζκκεςθσ πρζπει να είναι ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν με τουσ 

ίδιουσ όρουσ και τθν ίδια ςτιγμι όπωσ και οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Εάν οι χριςτεσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτισ 

λοιπζσ πλθροφορίεσ με αυτόν τον τρόπο, τότε θ ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ είναι ελλιπισ. 

 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 



Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ  

Ρεριόδου 01.01.2016 – 30.06.2016  

25 

 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα ΔΡΧΑ, Κφκλοσ 2010-2012 

Οι τροποποιιςεισ του Κφκλου 2010-2012, εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2013, ζχουν εφαρμογι ςε περιόδουσ 

που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 Φεβρουαρίου 2015 

Δ.Ρ.Χ.Α 2 «Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν» 

Τροποποιοφνται οι οριςμοί των «προχποκζςεων κατοχφρωςθσ» και των «ςυνκθκϊν αγοράσ» και προςτίκενται οριςμοί για τουσ 

«όρουσ απόδοςθσ» και τουσ «όρουσ προχπθρεςίασ» που προθγουμζνωσ ιταν μζροσ του οριςμοφ των «προχποκζςεων 

κατοχφρωςθσ» 

Δ.Ρ.Χ.Α. 3 «Συνενϊςεισ επιχειριςεων» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάςςεται ωσ περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ κα 

επιμετρείται ςτθν εφλογθ αξία του ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ. 

Δ.Ρ.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείσ» 

Η τροποποίθςθ απαιτεί θ οντότθτα να γνωςτοποιεί τισ αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν εφαρμογι των κριτθρίων ςυγκζντρωςθσ 

ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ. Διευκρινίηει επίςθσ  ότι θ οντότθτα παρζχει μόνο ςυμφωνίεσ του ςυνόλου των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων των προσ παρουςίαςθ τομζων με τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ οντότθτασ εάν τα περιουςιακά ςτοιχεία του τομζα 

παρουςιάηονται ςτον επικεφαλισ λιψθσ επιχειρθματικϊν αποφάςεων ςε τακτικι βάςθ. 

Δ.Λ.Ρ. 16 «Ενςϊματα Ράγια» 

Με τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι, όταν ζνα ςτοιχείο των ενςϊματων παγίων αναπροςαρμόηεται θ ακακάριςτθ λογιςτικι 

αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να ςυνάδει με τθν αναπροςαρμογι τθσ κακαρισ λογιςτικισ αξίασ. 

Δ.Λ.Ρ. 24 «Γνωςτοποιιςεισ Συνδεδεμζνων Μερϊν» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία εταιρία που παρζχει υπθρεςίεσ «βαςικοφ διοικθτικοφ ςτελζχουσ» ςτθν αναφζρουςα 

οντότθτα ι ςτθ μθτρικι τθσ αναφζρουςασ οικονομικισ οντότθτασ, είναι ζνα ςυνδεδεμζνο μζροσ τθσ οικονομικισ οντότθτασ. 

Δ.Λ.Ρ. 38 «Άυλα Ρεριουςιακά Στοιχεία» 

Με τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι, όταν ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο αναπροςαρμόηεται, θ ακακάριςτθ λογιςτικι αξία 

του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να ςυνάδει με τθν αναπροςαρμογι τθσ κακαρισ λογιςτικισ αξίασ.  

 

Ρρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για μεταγενζςτερεσ περιόδουσ που δεν ζχουν εφαρμοςτεί νωρίτερα από 

τθν Εταιρεία και τον Πμιλο 

Τα παρακάτω νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί αλλά είναι υποχρεωτικά για 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ. Η Εταιρεία και ο Πμιλοσ δεν ζχει εφαρμόςει νωρίτερα τα κατωτζρω πρότυπα και μελετά τθν 

επίδραςθ τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» 

Στισ 24 Ιουλίου 2014 το Συμβοφλιο εξζδωςε τθν τελικι ζκδοςθ του ΔΡΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει τθν ταξινόμθςθ και 

επιμζτρθςθ, τθν απομείωςθ και τθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ. Το πρότυπο κα αντικαταςτιςει το ΔΛΡ 39 και όλεσ τισ 

προθγοφμενεσ εκδόςεισ του ΔΡΧΑ 9. Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ, ςτθν 

εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, ι ςτθν εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων, με βάςθ το επιχειρθματικό 

μοντζλο τθσ επιχείρθςθσ για τθ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και των ςυμβατικϊν ταμειακϊν 

ροϊν των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. Εκτόσ από τον πιςτωτικό κίνδυνο τθσ οντότθτασ, θ ταξινόμθςθ και 

επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων δεν ζχει αλλάξει ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ απαιτιςεισ. Η Εταιρεία 

βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 9 ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ. Το ΔΡΧΑ 9 εφαρμόηεται 

υποχρεωτικά ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΡΧΑ 14 «υκμιηόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριαςμοί» 

Στισ 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΡ εξζδωςε το ΔΡΧΑ 14 «υκμιηόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριαςμοί». 

Σκοπόσ του ΔΡΧΑ 14 είναι να προςδιορίςει τισ απαιτιςεισ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ για τα υπόλοιπα των 

«ρυκμιηόμενων αναβαλλόμενων λογαριαςμϊν» που προκφπτουν όταν μια οικονομικι οντότθτα παρζχει αγακά ι υπθρεςίεσ ςε 

πελάτεσ, ςε τιμι ι ποςοςτό που υπόκειται ςε ειδικι ρφκμιςθ από το κράτοσ. 

Το ΔΡΧΑ 14 επιτρζπει ςε μια οικονομικι οντότθτα θ οποία υιοκετεί για πρϊτθ φορά τα ΔΡΧΑ να ςυνεχίςει να λογιςτικοποιεί, με 

μικρζσ αλλαγζσ, τα υπόλοιπα των «ρυκμιηόμενων αναβαλλόμενων λογαριαςμϊν» ςφμφωνα με τα προθγοφμενα λογιςτικά 

πρότυπα, τόςο κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των ΔΡΧΑ όςο και ςτισ μεταγενζςτερεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Τα υπόλοιπα και οι 

κινιςεισ  αυτϊν των λογαριαςμϊν  παρουςιάηονται χωριςτά ςτισ  καταςτάςεισ  οικονομικισ  κζςθσ,  αποτελεςμάτων και  λοιπϊν  

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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ςυνολικϊν ειςοδθμάτων ενϊ ςυγκεκριμζνεσ γνωςτοποιιςεισ απαιτοφνται. Το νζο πρότυπο εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΡΧΑ 15 «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με πελάτεσ» 

Στισ 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΡ εξζδωςε το ΔΡΧΑ 15 «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με πελάτεσ» το οποίο είναι υποχρεωτικισ εφαρμογισ 

ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νζο πρότυπο που αφορά ςτθν 

αναγνϊριςθ του εςόδου. 

Το ΔΡΧΑ 15 αντικακιςτά τα ΔΛΡ 18, ΔΛΡ 11 και τισ διερμθνείεσ  ΕΔΔΡΧΑ 13, ΕΔΔΡΧΑ 15, ΕΔΔΡΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

Το νζο πρότυπο κακορίηει το πϊσ και το πότε μια οικονομικι οντότθτα κα αναγνωρίηει ζςοδο και απαιτεί από τισ οικονομικζσ 

οντότθτεσ να παρζχουν ςτουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων πιο κατατοπιςτικζσ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ. Το πρότυπο 

παρζχει ζνα ενιαίο μοντζλο πζντε βθμάτων, που πρζπει να εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ με τουσ πελάτεσ για τθν 

αναγνϊριςθ του εςόδου. Το ΔΡΧΑ 15 δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Σχετικά με το ΔΡΧΑ 15 ςτισ 12 Απριλίου 

2016 εξεδόκθςαν οι τελικζσ διευκρινίςεισ οι οποίεσ πζρα από διευκρινίςεισ επί ςυγκεκριμζνων κεμάτων περιζχουν και 

διευκολφνςεισ όςον αφορά τθν πρϊτθ εφαρμογι του προτφπου.  

ΔΡΧΑ 16 «Μιςκϊςεισ» 

Στισ 19 Ιανουαρίου 2016 το Συμβοφλιο εξζδωςε τθν τελικι ζκδοςθ του ΔΡΧΑ 16, το οποίο είναι υποχρεωτικισ εφαρμογισ ςε 

ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2019, αποτελεί το νζο πρότυπο που αφορά τισ 

μιςκϊςεισ και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Το ΔΡΧΑ 16 αντικακιςτά τα ΔΛΡ 17, ΕΔΔΡΧΑ 4, ΜΕΔ 15 και ΜΕΔ 27. 

Το νζο πρότυπο ορίηει πωσ κα γίνεται θ αναγνϊριςθ, θ επιμζτρθςθ, θ παρουςίαςθ και θ γνωςτοποίθςθ των μιςκϊςεων. Πςον 

αφορά τθ λογιςτικι των μιςκϊςεων από τθν πλευρά του μιςκωτι προβλζπει ζνα μοναδικό λογιςτικό μοντζλο βάςει του οποίου 

κα πρζπει να αναγνωρίηονται ωσ περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ όλεσ οι μιςκϊςεισ που υπερβαίνουν τθ διάρκεια των 12 

μθνϊν ι που αφοροφν περιουςιακά ςτοιχεία ςθμαντικισ αξίασ. Οι εκμιςκωτζσ κα ςυνεχίςουν να διαχωρίηουν τισ μιςκϊςεισ ςε 

χρθματοδοτικζσ ι λειτουργικζσ με τθν προςζγγιςθ του νζου προτφπου να παραμζνει ουςιαςτικά αμετάβλθτθ ςε ςχζςθ με αυτι 

του ΔΛΡ 17.  

Ο Πμιλοσ εξετάηει τισ επιπτϊςεισ που κα ζχει θ υιοκζτθςθ τθσ ανωτζρω τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

ΔΡΧΑ 2 (Τροποποίθςθ) Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν: Κατάταξθ και επιμζτρθςθ των Ραροχϊν που 

εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν 

Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1.1.2018 και δεν ζχει υιοκετθκεί από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Τθν 20.6.2016 το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων εξζδωςε τροποποίθςθ ςτο ΔΡΧΑ 2 θ 

οποία επιγραμματικά περιζχει: α) επιπλζον οδθγίεσ για τισ ςυναλλαγζσ που εμπεριζχουν όρουσ απόδοςθσ, β) κατάταξθ 

ςυναλλαγϊν που εξαρτϊνται από τθν αξία μετοχϊν με χαρακτθριςτικό τον ςυμψθφιςτικό διακανονιςμό και γ) λογιςτικοποίθςθ 

τροποποιιςεων ςυναλλαγϊν που αφοροφν παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν από διακανονιςμό ςε μετρθτά ςε 

διακανονιςμό με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ λόγω αλλαγϊν ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ. 

ΔΛΡ 7 (Τροποποίθςθ) «Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν»: Ρρωτοβουλία γνωςτοποιιςεων 

Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1.1.2017 και δεν ζχει υιοκετθκεί από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Τθν 29.1.2016 το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων εξζδωςε τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 7 βάςει 

τθσ οποίασ μία εταιρία καλείται να παρζχει γνωςτοποιιςεισ οι οποίεσ βοθκοφν τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να 

αξιολογιςουν τισ μεταβολζσ εκείνων των υποχρεϊςεων των οποίων οι ταμειακζσ ροζσ ταξινομοφνται ςτισ χρθματοδοτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτθν κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν. Οι μεταβολζσ που κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται, οι οποίεσ δεν είναι απα-

ραίτθτο να είναι ταμειακζσ, περιλαμβάνουν τισ μεταβολζσ από ταμειακζσ ροζσ χρθματοδοτικϊν δραςτθριοτιτων, τισ μεταβολζσ 

που απορρζουν από τθν απόκτθςθ ι απϊλεια ελζγχου κυγατρικϊν ι άλλων εταιριϊν, τισ μεταβολζσ από ςυναλλαγματικζσ 

διαφορζσ, τισ μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ και λοιπζσ μεταβολζσ. 

Ο Πμιλοσ εξετάηει τισ επιπτϊςεισ που κα ζχει θ υιοκζτθςθ τθσ ανωτζρω τροποποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

ΔΛΡ 12 (Τροποποίθςθ) «Φόροι Ειςοδιματοσ»: Αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων για μθ 

πραγματοποιθκείςεσ ηθμίεσ 

Τθν 19.1.2016 το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων εξζδωςε τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 12 με τθν οποία αποςαφινιςε 

ότι: 

• Οι μθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμίεσ χρεωςτικϊν μζςων, τα οποία αποτιμϊνται για λογιςτικοφσ ςκοποφσ ςτθν εφλογθ αξία 

και για φορολογικοφσ ςκοποφσ ςτο κόςτοσ, δφνανται να οδθγιςουν ςε εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ ανεξάρτθτα με το αν ο 

κάτοχόσ τουσ πρόκειται να ανακτιςει τθν αξία των ςτοιχείων μζςω τθσ πϊλθςθσ ι τθσ χριςθσ τουσ. 

• Η ανακτθςιμότθτα μίασ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ εξετάηεται ςε ςυνδυαςμό με τισ λοιπζσ αναβαλλόμενεσ  

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 

http://www.forin.gr/laws/law/3308/dpxa-2-Paroxes-pou-eksartwntai-apo-thn-aksia-twn-metoxwn#!/?article=5&bn=1
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φορολογικζσ απαιτιςεισ. Στθν περίπτωςθ, ωςτόςο, που ο φορολογικόσ νόμοσ περιορίηει το ςυμψθφιςμό ςυγκεκριμζνων 

φορολογθτζων ηθμιϊν με ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ειςοδιματοσ, οι ςχετικζσ εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ κα πρζπει να 

εξετάηονται μόνο ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ. 

• Κατά τον ζλεγχο ανακτθςιμότθτασ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων, ςυγκρίνονται οι εκπεςτζεσ φο-

ρολογικζσ διαφορζσ με τα μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι εκπτϊςεισ φόρου που προζρχονται 

από τθν αντιςτροφι αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων. 

Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1.1.2017 και δεν ζχει υιοκετθκεί από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΡΧΑ 10 (Τροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και ΔΛΡ 28 (Τροποποίθςθ) «Συμμετοχζσ ςε Συγγενείσ 

Επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» - Ρϊλθςθ ι Ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ του Επενδυτι και τθσ Συγγενοφσ ι τθσ 

Κοινοπραξίασ του 

Η κφρια ςυνζπεια τθσ τροποποίθςθσ θ οποία εκδόκθκε από το Συμβοφλιο ςτισ 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ζνα πλιρεσ κζρδοσ 

ι ηθμία αναγνωρίηεται όταν μια ςυναλλαγι περιλαμβάνει μια επιχείρθςθ (είτε ςτεγάηεται ςε μια κυγατρικι ι όχι). Ζνα μερικό 

κζρδοσ ι ηθμία αναγνωρίηεται όταν μια ςυναλλαγι περιλαμβάνει ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν ςυνιςτοφν επιχείρθςθ, ακόμθ 

και αν αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία ςτεγάηονται ςε μια κυγατρικι. Η τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 

4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

 

Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ 

κόςτουσ, με εξαίρεςθ τθν αναπροςαρμογι οριςμζνων χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

 

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ και οι ςθμαντικζσ λογιςτικζσ κρίςεισ από τθν πλευρά τθσ Διοίκθςθσ που ακολουκικθκαν, 

παραμζνουν αμετάβλθτεσ ςε ςχζςθ με τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015.  

 

Η πολιτικι τθσ Εταιρίασ ςχετικά με τα κζματα που αφοροφν τθ διαχείριςθ κινδφνου παραμζνει ίδια με αυτι που περιγράφεται 

ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ για τθν χριςθ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου του 2015. 

 

Οι ςυνοπτικζσ εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρίασ επειδι δεν περιζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ πρζπει να εξετάηονται ςε ςυνδυαςμό με τισ ετιςιεσ ελεγμζνεσ από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ 

Λογιςτζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2015, που είναι διακζςιμεσ ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου τθσ εταιρίασ 

www.eydap.gr. 

 

Βάςθ Ενοποίθςθσ 

Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ εξαμθνιαίεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ τρζχουςασ περιόδου όπωσ και τθσ 

προθγοφμενθσ περιλαμβάνουν τθν Εταιρία και τθν κυγατρικι τθσ «ΕΥΔΑΡ ΝΗΣΩΝ ΑΕ ».  

 

Θυγατρικζσ εταιρίεσ είναι όλεσ οι εταιρίεσ που διοικοφνται και ελζγχονται, άμεςα ι ζμμεςα, από τθν Εταιρία, είτε με τθν κατοχι 

τθσ πλειοψθφίασ των μετοχϊν τθσ εταιρίασ ςτθν οποία ζγινε θ επζνδυςθ, είτε με τθν εξάρτθςι τουσ από τθν τεχνογνωςία που 

τουσ παρζχει ο Πμιλοσ. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των κυγατρικϊν εταιριϊν περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ από τθν θμερομθνία που αποκτάται ο ζλεγχοσ μζχρι τθν θμερομθνία που παφει να υφίςταται ο ζλεγχοσ. 

 

Κατά τθν εξαγορά τθσ κυγατρικισ, οι απαιτιςεισ και οι υποχρεϊςεισ κακϊσ και οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ τθσ κυγατρικισ, 

αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Σε περίπτωςθ που θ αξία κτιςθσ είναι μεγαλφτερθ τθσ εφλογθσ αξίασ, θ διαφορά αναγνωρίηεται 

ωσ υπεραξία. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ που θ αξία κτιςθσ είναι μικρότερθ τθσ εφλογθσ αξίασ, θ διαφορά πιςτϊνεται ςτα 

αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία αποκτικθκε το ςτοιχείο. Τα δικαιϊματα των μετόχων τθσ μειοψθφίασ εμφανίηονται 

ςτθν αναλογία τθσ μειοψθφίασ ςτθν εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων που αναγνωρίςτθκαν. 

 

Οι αποκτιςεισ κυγατρικϊν λογιςτικοποιοφνται με τθν μζκοδο τθσ αγοράσ. Τα αποτελζςματα χριςθσ κυγατρικϊν, οι οποίεσ 

αποκτϊνται ι πωλοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

χριςθσ, από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ τουσ ι μζχρι τθν θμερομθνία πϊλθςισ τουσ, αντίςτοιχα. 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 

http://www.eydap.gr/
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Ππου κρίνεται απαραίτθτο, γίνονται αναμορφϊςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των κυγατρικϊν, προκειμζνου τα κονδφλια να 

είναι ομοειδι και ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα κονδφλια των υπόλοιπων εταιρειϊν του Ομίλου. Κατά τθν ενοποίθςθ, όλεσ οι 

διεταιρικζσ ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα κακϊσ και τα κζρδθ και ηθμίεσ μεταξφ των εταιρειϊν του Ομίλου απαλείφονται. 

 

Στισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ, οι ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ και ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ φζρονται ςτο κόςτοσ 

απόκτθςισ τουσ μειωμζνο με μετζπειτα προβλζψεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Η Εταιρία εξετάηει ςε ετιςια βάςθ ι/και 

οποτεδιποτε υπάρχει ζνδειξθ απομείωςθσ τθ λογιςτικι αξία των παραπάνω ςυμμετοχϊν ςε ςχζςθ με τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, 

ςτθ βάςθ τθσ μεγαλφτερθσ αξίασ μεταξφ τθσ αγοραίασ αξίασ τουσ μείον τα ζξοδα για να πραγματοποιθκεί θ πϊλθςι τουσ (fair 

value less cost to sell) και τθσ αξίασ χριςθσ τουσ (value in use). 

 

5. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΙΟΔΟ  

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ  

Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ Εταιρίασ αυξικθκε κατά Ευρϊ 2,7 εκατ. περίπου που οφείλεται κυρίωσ: 

Στην αφξηςη: 

 των εςόδων από παροχι νεροφ, 

 των εςόδων από υπθρεςίεσ αποχζτευςθσ. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  

Το κόςτοσ πωλθκζντων μειϊκθκε κατά Ευρϊ 2,9 εκατ. περίπου ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ προθγοφμενθ ςυγκριτικι περίοδο. Η 

μεταβολι αυτι οφείλεται κυρίωσ: 

Στην μείωςη: 

 των προβλζψεων για επίδικεσ υποκζςεισ κατά ποςό Ευρϊ 3,3 εκατ. περίπου, 

 των αμοιβϊν και εξόδων προςωπικοφ κατά ποςό Ευρϊ 1,8 εκατ. περίπου, 

 των αποςβζςεων κατά ποςό Ευρϊ 2,8 εκατ. περίπου. 

Στην αφξηςη: 

 των επιςφαλϊν απαιτιςεων κατά ποςό Ευρϊ 5,0 εκατ. περίπου. 

 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Τα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ τθσ Εταιρίασ αυξικθκαν κατά Ευρϊ 4,0 εκατ. περίπου ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ προθγοφμενθ 

ςυγκριτικι περίοδο. Η μεταβολι αυτι οφείλεται κυρίωσ: 

Στην αφξηςη: 

 των αμοιβϊν και κυρίωσ των λοιπϊν παροχϊν προςωπικοφ κατά Ευρϊ 1,3 εκατ. περίπου, 

 των παροχϊν τρίτων κατά Ευρϊ 0,5 εκατ. περίπου, 

 των διαφόρων εξόδων (φόροι – τζλθ) κατά Ευρϊ 2,6 εκατ. περίπου, 

 των αποςβζςεων κατά Ευρϊ 0,2 εκατ. περίπου. 

Στθν μείωςθ: 

 των αμοιβϊν και εξόδων τρίτων κατά Ευρϊ 0,6 εκατ. περίπου. 

 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Τα ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ τθσ Εταιρίασ μειϊκθκαν κατά Ευρϊ 1,0 εκατ. περίπου. Η μεταβολι αυτι οφείλεται κυρίωσ: 

Στην μείωςη: 

 των αμοιβϊν και εξόδων τρίτων κατά Ευρϊ 0,4 εκατ. περίπου, 

 των αμοιβϊν και εξόδων προςωπικοφ κατά Ευρϊ 0,5 εκατ. περίπου, 

 των διαφόρων εξόδων κατά Ευρϊ 0,4 εκατ. περίπου. 

Στην αφξηςη: 

 των παροχϊν τρίτων κατά Ευρϊ 0,2 εκατ. περίπου, 

 αποςβζςεων κατά Ευρϊ 0,1 εκατ. περίπου. 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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ΚΕΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

Ππωσ εξθγείται ανωτζρω και μετά τθν κετικι επίδραςθ των λοιπϊν εςόδων εκμετάλλευςθσ, τα κζρδθ εκμετάλλευςθσ τθσ 

Εταιρίασ αυξικθκαν κατά Ευρϊ 3,8 εκατ. περίπου. 

 

ΚΕΔΗ ΡΟ ΦΟΩΝ  

Μετά τθν αφξθςθ των χρθματοοικονομικϊν εξόδων (Ευρϊ 4,0 εκατ. περίπου), κυρίωσ λόγω τθσ ςφναψθσ διακανονιςμϊν 

οφειλϊν διμων προσ τθν Εταιρία, τα κζρδθ προ φόρων τθσ Εταιρίασ διαμορφϊκθκαν ςτο ποςό Ευρϊ 26,2 εκατ. περίπου ζναντι 

25,4 εκατ. περίπου τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο. 

 

ΚΕΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ  

Τα κζρδθ μετά φόρων τθσ Εταιρίασ διαμορφϊκθκαν ςτο ποςό Ευρϊ 17,3 εκατ. περίπου ζναντι Ευρϊ 17,1 εκατ. περίπου τθν 

αντίςτοιχθ προθγοφμενθ περίοδο. 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι βαςικζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρίασ (παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και λοιπζσ υπθρεςίεσ), δεν 

υπόκεινται ςε διαφορετικοφσ κινδφνουσ και αποδόςεισ. Κατά ςυνζπεια, θ Εταιρία δεν προζβθ ςτθν παρουςίαςθ 

γνωςτοποιιςεων όςον αφορά τουσ τομείσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Διευκρινίηεται ότι θ Εταιρία δραςτθριοποιείται ς’ 

ζναν γεωγραφικό τομζα (λεκανοπζδιο Αττικισ). Η πολιτικι και θ λιψθ αποφάςεων είναι κοινι για όλουσ τουσ τομείσ 

δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρίασ. 

 

6. ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου αντιπροςωπεφει το άκροιςμα του τρζχοντοσ φόρου ειςοδιματοσ, τθσ 

αναβαλλόμενθσ φορολογίασ και τθσ πρόβλεψθσ του φόρου των ανζλεγκτων περιόδων κακϊσ και των διαφορϊν φορολογικοφ 

ελζγχου και αναλφεται ωσ εξισ : 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ 30.06.2016 30.06.2015 

Φόροσ ειςοδιματοσ 
11.584 11.287 

Ρρόβλεψθ φόρου ειςοδιματοσ ανζλεγκτθσ περιόδου  
455 (1.036) 

Αναβαλλόμενθ Φορολογία 
(3.107) (1.863) 

Σφνολο 
8.932 8.388 

 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ για τθν τρζχουςα περίοδο προζκυψε ωσ εξισ: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΙΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015 

Κζρδθ προ φόρων 26.258 25.427 26.246 25.443 

Φόροσ ειςοδιματοσ υπολογιηόμενοσ με τον ιςχφοντα 

φορολογικό  ςυντελεςτι (29% & 26% αντίςτοιχα) 
7.615 6.611 7.611 6.615 

Ρρόβλεψθ φόρου ειςοδιματοσ ανζλεγκτθσ περιόδου  455 417 455 417 

Αχρθςιμοποίθτθ πρόβλεψθ φόρου ειςοδιματοσ χριςεων 2008, 

2009, 2010 και διαφορζσ ελζγχου φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ 

προθγ. περιόδου 

- (1.452) - (1.452) 

Φόροσ επί μονίμων και μθ εκπιπτόμενων δαπανϊν  866 2.818 866 2.808 

Σφνολο 8.936 8.394 8.932 8.388 

 

 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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Τρζχουςα φορολογικι υποχρζωςθ 

Στο εξάμθνο του 2016 θ ςυνολικι υποχρζωςθ για φόρο ειςοδιματοσ ανζρχεται ςε ποςό Ευρϊ 39.678 χιλ. και αναλφεται: 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ    
Υπόλοιπο κατά τθν 01.01.2016 28.277   
Τρζχων Φόροσ Ειςοδιματοσ εξαμινου 2016 11.584   
Ραρακρατοφμενοι Φόροι  (183)   
Σφνολο τρεχουςϊν φορολογικϊν υποχρεϊςεων 30.06.2016 39.678   

 

Τρζχουςα Φορολογικι απαίτθςθ 

Το ποςό Ευρϊ 17,6 εκατ. περίπου, τθσ φορολογικισ απαίτθςθσ προζκυψε από τθν εκκακάριςθ του Φόρου Ειςοδιματοσ τθσ 

χριςθσ 2014. Η εν λόγω απαίτθςθ δεν δφναται να ςυμψθφιςτεί με τθν φορολογικι υποχρζωςθ ποςοφ Ευρϊ 28,2 εκατ. περίπου 

τθσ χριςθσ 2015 και ωσ εκ τοφτου απεικονίηεται διακριτά ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ, ςτο «Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό» 

υπό τον τίτλο «Τρζχουςεσ Φορολογικζσ Απαιτιςεισ». 

 

Σθμειϊνεται επιπρόςκετα: 

Φορολογικά ανζλεγκτεσ χριςεισ: Η εταιρία ζχει ελεγχτεί από τθν φορολογικι αρχι και για τθ χριςθ 2010 ενϊ είναι ςε εξζλιξθ ο 

προςωρινόσ ζλεγχοσ για τθν χριςθ 2014 για τθν επιςτροφι του φόρου. Για τισ χριςεισ 2011, 2012, 2013, και 2014 θ εταιρία ζχει 

ελεγχτεί φορολογικά από τον νόμιμο ελεγκτι τθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 82 του Ν.2238/94 και 65
α 

 του Ν.4174/2013 και ζχει 

εκδοκεί για κάκε χριςθ «Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ» με ςφμφωνθ γνϊμθ. Ο φορολογικόσ ζλεγχοσ που 

διενεργείται από τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ για τθν χριςθ 2015 είναι ςε εξζλιξθ και το ςχετικό φορολογικό πιςτοποιθτικό πρόκειται 

να εκδοκεί άμεςα. Ρρόςκετεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ που πικανό προκφψουν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ 

ελζγχου αναμζνεται ότι δεν κα ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ 

περιλαμβάνουν  πρόβλεψθ ςυνολικοφ φψουσ Ευρϊ 1,3 εκατ. περίπου, για τθ χριςθ 2015 και το πρϊτο εξάμθνο 2016. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΝΗΣΩΝ ΑΕ δεν ζχει ελεγχκεί από τθ ςφςταςι τθσ από τισ χριςεισ 2011 και εξισ και δεν ζχει ςχθματίςει  ςχετικι 

πρόβλεψθ λόγω των περιοριςμζνων ςυναλλαγϊν τθσ. 

7. ΚΕΔΗ ΡΕΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

Ο υπολογιςμόσ των βαςικϊν κερδϊν ανά μετοχι βαςίηεται ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ 

30.06.2016 30.06.2015 

Κακαρά κζρδθ περιόδου 17.322 17.033 

Αρικμόσ μετοχϊν 106.500 106.500 

Κζρδθ ανά μετοχι (ςε €) 0,16 0,16 

8. ΜΕΙΣΜΑΤΑ 

 

Από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθν 22.06.2016, εγκρίκθκε θ διανομι μερίςματοσ από τα κζρδθ τθσ χριςθσ του 

2015 μικτοφ ποςοφ 31 λεπτϊν (Ευρϊ 0,31) ανά μετοχι (ςυνολικοφ ποςοφ Ευρϊ 33.015 χιλ). Αντίςτοιχα ςτθν χριςθ του 2014 είχε 

εγκρικεί διανομι μερίςματοσ μικτοφ ποςοφ 20 λεπτϊν (Ευρϊ 0,20) ανά μετοχι (ςυνολικοφ ποςοφ Ευρϊ 21.300 χιλ.)  

9. ΛΟΙΡΕΣ ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Στο πλαίςιο των αναπτυξιακϊν ςτόχων τθσ ΕΥΔΑΡ, πραγματοποιοφνται κάκε χρόνο επενδφςεισ που ςτόχο ζχουν τον 

εκςυγχρονιςμό των τομζων λειτουργίασ τθσ για τθν ικανοποίθςθ των αυξανόμενων αναγκϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ τθσ πρωτεφουςασ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ άριςτθσ ποιότθτασ του νεροφ και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ. 

Ζτςι κατά τθν περίοδο 01.01.2016-30.06.2016 θ Εταιρία πραγματοποίθςε επενδφςεισ φψουσ Ευρϊ 1,7 εκατ. περίπου που 

αφοροφςε  το  δίκτυο  φδρευςθσ  και  αποχζτευςθσ, κακϊσ  επίςθσ Ευρϊ 5,4 εκατ. περίπου, για  αγορά  λοιπϊν  παγίων  (μθχ/κά  

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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όργανα, ζπιπλα και λοιπό εξοπλιςμό) και Ευρϊ 0,5 εκατ. περίπου για αγορά λογιςμικϊν προγραμμάτων. Οι ςυνολικζσ 

αποςβζςεισ του εξαμινου για τισ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ ανζρχονται ςε ποςό Ευρϊ 22,3 εκατ. περίπου και οι ςυνολικζσ 

αποςβζςεισ των άυλων ακινθτοποιιςεων για τθν ίδια  περίοδο ανζρχονται ςε ποςό Ευρϊ 0,5 εκατ. περίπου. 

10. ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

Στο κονδφλι μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται:  

 υκμίςεισ οφειλϊν Διμων φψουσ Ευρϊ 12,6 εκατ. περίπου. 

 Απαιτιςεισ (δεδουλευμζνεσ και μθ τιμολογθμζνεσ) από το Ελλθνικό Δθμόςιο για δαπάνεσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ 

ζργων κυριότθτασ του, φψουσ Ευρϊ 3,7 εκατ. περίπου (31.12.15 ποςό Ευρϊ 3,7 εκατ. περίπου). 

 Δάνεια προςωπικοφ φψουσ Ευρϊ 6,6 εκατ. περίπου (31.12.2015 ποςό Ευρϊ 3,0 εκατ. περίπου). 

 Δοςμζνεσ Εγγυιςεισ Ευρϊ 0,6 εκατ. περίπου (31.12.2015 ποςό Ευρϊ 0,6 εκατ. περίπου). 

11. ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

 

Η Εταιρία χρθςιμοποιεί ανταλλακτικά και αναλϊςιμα υλικά για τθν επζκταςθ και ςυντιρθςθ των δικτφων τθσ. Στα αποκζματα 

περιλαμβάνονται προβλζψεισ για απαξίωςθ αποκεμάτων ςυνολικοφ φψουσ Ευρϊ 2,1 εκατ. περίπου, οι οποίεσ εμφανίηονται 

αφαιρετικά τθσ αξίασ κτιςεωσ τουσ. 

12. ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΟ ΡΕΛΑΤΕΣ 

 

Το υπόλοιπο των πελατϊν πριν από τθν μείωςι του με τισ προβλζψεισ επιςφάλειασ μειϊκθκε ςτθν τρζχουςα περίοδο κατά Ευρϊ 

13,6 εκατ. περίπου τθν και απομειωμζνο μετά από αυτζσ, μειϊκθκε ςτθν τρζχουςα περίοδο κατά Ευρϊ 19,1 εκατ. περίπου ςε 

ςχζςθ με τθν 31.12.2015. 

Η Εταιρία για τθν αντιμετϊπιςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου που υφίςταται ζχει ςχθματίςει κατά τθν 30.06.2016 προβλζψεισ για 

επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ Ευρϊ 50,9 εκατ. περίπου (τθν 31.12.2015 ποςό Ευρϊ 45,3 εκατ. περίπου). Εξαιτίασ του 

μεγάλου πλικουσ των πελατϊν (2.056.754 περίπου τθν 30.06.2016), ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ για τθν Εταιρία είναι εν μζρει ςχετικά 

περιοριςμζνοσ. Ταυτόχρονα οι όροι τθσ ςφμβαςθσ παροχισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ είναι τζτοιοι ϊςτε να εξαςφαλίηουν ςτο 

μζγιςτο δυνατό βακμό τθν είςπραξθ των απαιτιςεων από τον κάτοχο τθσ παροχισ. 

Η πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ εξετάηεται από τθ Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν, θ οποία ελζγχει διαρκϊσ τισ 

απαιτιςεισ τθσ Εταιρίασ, είτε χωριςτά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατθγορίεσ πελατϊν) και ενςωματϊνει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ για το ςχθματιςμό τθσ ςχετικισ πρόβλεψθσ.  

Η Εταιρία ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν που προβλζπει ο Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (Ν.356/1974) όπωσ 

τροποποιικθκε με τουσ νόμουσ 4174/2013, 4224/2013 & 4337/2015, υπολογίηει τόκουσ επί των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

13. ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

Το υπόλοιπο των λοιπϊν απαιτιςεων δεν παρουςίαςε ςθμαντικι μεταβολι και διαμορφϊκθκε τθν 30.6.2016 ςε ποςό των Ευρϊ 

16,2 εκατ. περίπου (τθν 31.12.2015 ανερχόταν ςε ποςό Ευρϊ 16,3 εκατ. περίπου). 

14. ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  

 

Οι λειτουργικζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρίασ αυξικθκαν τθν τρζχουςα περίοδο κατά Ευρϊ 39,4 εκατ. ςε ςχζςθ με 

τισ αντίςτοιχεσ κατά τθν 31.12.2015. Η μεταβολι αυτι οφείλεται κυρίωσ: 

Στθν αφξθςθ: 

 των πλθρωτζων μεριςμάτων κατά ποςό των Ευρϊ 33,0 εκατ. περίπου 

 των προμθκευτϊν κατά Ευρϊ 6,2 εκατ. περίπου 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 

 



Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ  

Ρεριόδου 01.01.2016 – 30.06.2016  

32 

 των παρακρατοφμενων φόρων κατά ποςό των Ευρϊ 0,5 εκατ. περίπου 

Στθν μείωςθ: 

 των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατά Ευρϊ 0,3 εκατ. περίπου 

 

15. ΛΟΙΡΕΣ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ μειϊκθκαν κατά Ευρϊ 4,6 εκατ. περίπου. Η μεταβολι αυτι οφείλεται κυρίωσ: 

Στθν αφξθςθ: 

  τθσ πρόβλεψθσ μθ λθφκείςασ άδειασ κατά Ευρϊ 0,8 εκατ. περίπου 

Στθν μείωςθ: 

 των ανεξόφλθτων πλθρωτζων επιταγϊν κατά Ευρϊ 0,1 εκατ. περίπου 

 των αποηθμιϊςεων προςωπικοφ κατά Ευρϊ 0,3 εκατ. περίπου 

 των λοιπϊν βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων κατά Ευρϊ 5,0 εκατ. περίπου 

16. ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ 

 

Τθν 18θ Ιουλίου 2011 θ Εταιρία Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. ίδρυςε με τθν υπ’ αρικμ. Απόφαςθ Δ.Σ. 17241/13.05.2011 Εταιρία με τθν 

επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ ΥΔΕΥΣΗΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», ςτθσ οποίασ, 

ςτο διαμορφωμζνο μετοχικό κεφάλαιο ωσ τθν 30.06.2016 αξίασ Ευρϊ 1,2 εκατ. ςυμμετζχει με ποςοςτό 100%. Η «Ε.ΥΔ.Α.Ρ. 

ΝΗΣΩΝ Α.Ε.» ζχει ςκοπό τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτουσ τομείσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, άρδευςθσ και ςυλλογισ όμβριων 

υδάτων τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ.  Η κυγατρικι μζχρι ςιμερα ζχει περιοριςμζνθ δραςτθριότθτα. 

 

17. ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΡΩΛΗΣΗ 

 

Η Ε.ΥΔ.ΑΡ. Α.Ε., με τθν υπ’ αρικμ. 18770/18.12.2015  απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ενζκρινε τθν ςυμμετοχι τθσ ςτθν 

αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Attica Bank Ανϊνυμθ Τραπεηικι Εταιρία με το ποςό των Ευρϊ 20 εκατ.. Η απόφαςθ 

επικυρϊκθκε από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθν 15.01.2016. Κατόπιν αυτοφ το χαρτοφυλάκιο  τθσ Εταιρίασ 

διαμορφϊκθκε ωσ εξισ: 

 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ 

Αρικμόσ 

Μετοχϊν 

Αξία  

Κτιςθσ 

Αποτίμθςθ  

30/06/2016 

Αποτίμθςθ  

31/12/2015 

Εταιρία Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Θεςςαλονίκθσ (Ε.Υ.Α.Θ.)             264.880 485 826 795 

Attica Bank Ανϊνυμθ Τραπεηικι Εταιρία 66.666.666 20.000 5.934 18.600 

Σφνολα    6.760 19.365 

 

Οι ανωτζρω ςυμμετοχικοί τίτλοι κεωροφνται ςτρατθγικοφ χαρακτιρα και ωσ εκ τοφτου ζχουν ενταχκεί ςτθν κατθγορία των 

διακζςιμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. Αποτιμικθκαν ςτθν εφλογθ αξία τουσ  ςφμφωνα με τθν 

επίςθμθ τιμι του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Ακθνϊν κατά τθν 30.06.2016, θμερομθνία ςφνταξθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Η 

διαφορά (ηθμίεσ – κζρδθ) που προζκυψε λόγω μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ  καταχωρικθκε ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ 

Ειςοδιματοσ. 

 

 

 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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18. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ 2015 2016 

Ρεριγραφι 

Υπόλοιπο 

ζναρξθσ 

01.01.2015 

(Επιβάρυνςθ)/ 

Ωφζλεια ςτα 

αποτελζςματα 

περιόδου 

(Επιβάρυνςθ)/ 

Ωφζλεια ςτθν 

Κακαρι Θζςθ 

Υπόλοιπο 

λιξθσ 

31.12.2015 

(Επιβάρυνςθ) 

/Ωφζλεια ςτα 

αποτελζςματα  

(Επιβάρυνςθ)/ 

Ωφζλεια ςτθν 

Κακαρι Θζςθ 

Υπόλοιπο λιξθσ 

30.06.2016 

Εξοδοποίθςθ άυλων 

ακινθτοποιιςεων 
35 4 - 39 - - 39 

Απομείωςθ αποκεμάτων 495 67 - 562 60 - 622 

Υποχρζωςθ για παροχζσ ςτο 

προςωπικό 
54.013 7.463 (11.026) 50.450 836 - 51.286 

Ρρόβλεψθ επιςφαλϊν 

απαιτιςεων 
4.787 553 - 5.340 1.454 - 6.794 

Λοιπζσ προβλζψεισ για  κινδφνουσ 

και ζξοδα   
6.295 3.951 - 10.246 (743) - 9.503 

Συμμετοχζσ καταναλωτϊν & ΟΤΑ-

Διμων 
15.493 1.487 - 16.981 955 - 17.936 

Διαφορά αποςβζςεων από 

επαναπροςδιοριςμό ωφζλιμθσ 

ηωισ 

(6.046) (229) - (6.275) 111 - (6.164) 

Ζςοδα και ζξοδα δεδουλευμζνα (58) (22) - (80) - - (80) 

Αναβ. Φορ. ςτο Φορ. Αποκεματικό 

από αναπροςαρμογι ακινιτων 
8.071 930 - 9.001 - - 9.001 

Λοιπά αναβαλλόμενα φορολ. 

Στοιχεία 
4.143 1.400 406 5.949 433 3.674 10.056 

 87.228 15.604 (10.620) 92.213 3.106 3.674 98.993 

 

Η αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ κατά τθν 30.06.2016, ανζρχεται ςε ποςό Ευρϊ 99,0 εκατ. περίπου. Η αντίςτοιχθ 

φορολογικι απαίτθςθ τθν 31.12.2015 είχε διαμορφωκεί ςε ποςό Ευρϊ 92,2 εκατ. περίπου.  
 

19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η Εταιρία ιδρφκθκε το 1980 ςε εφαρμογι του Νόμου 1068/1980 ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυγχϊνευςθσ των δφο εταιρειϊν φδρευςθσ 

και αποχζτευςθσ Ακθνϊν τθσ εποχισ, που ονομάηονταν Ελλθνικι Εταιρία Φδρευςθσ ΑΕ και Οργανιςμόσ Αποχζτευςθσ 

Ρρωτευοφςθσ ΝΡΔΔ. 
 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ κακορίςτθκε αποτιμθμζνο ςε Ευρϊ ςτο ποςό των Ευρϊ 130.502 βάςει αποτίμθςθσ 

του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ των εταιρειϊν που ςυγχωνεφκθκαν και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 1068/1980. 

Το 1992 το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφϊκθκε ςε Ευρϊ 1.253.507 αποτελοφμενο από 213.566.282 κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ 

αξίασ Ευρϊ 5,87 ζκαςτθ. Η αφξθςθ προζκυψε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 1914/1990, με βάςθ μια νζα αποτίμθςθ τθσ 

κακαρισ κζςθσ τθσ Εταιρίασ λόγω τθσ ςυνειςφοράσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτθν ΕΥΔΑΡ ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ 

εγκαταςτάςεων και τθν κεφαλαιοποίθςθ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο. 
 

Η Γενικι Συνζλευςθ τθσ 30θσ Ιουνίου 1998 αποφάςιςε τθν περαιτζρω αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ κατά ποςό 

Ευρϊ 6.845 μζςω τθσ κεφαλαιοποίθςθσ των επιχορθγιςεων που είχαν ειςπραχκεί μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 1997. Μετά τθν 

αφξθςθ το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ διαμορφϊκθκε ςε Ευρϊ 1.260.352 αποτελοφμενο από 214.732.544 κοινζσ μετοχζσ 

ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,87 (δφο χιλιάδεσ Δραχμζσ) ζκαςτθ. 
 

Κατά τθ χριςθ 1999, λόγω τθσ ειςαγωγισ τθσ Εταιρίασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και ςφμφωνα με το Νόμο 2744/1999, το 

μετοχικό τθσ κεφάλαιο ορίςτθκε ςε Ευρϊ 58.694 χιλ. αποτελοφμενο από 100.000.000 κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 

0,59 (διακόςιεσ Δραχμζσ) ζκαςτθ. Σφμφωνα με τον ίδιο Νόμο το υπολειπόμενο μζροσ του μετοχικοφ κεφαλαίου ποςοφ Ευρϊ 

1.201.658 μετατράπθκε ςε «Ειδικό Αφορολόγθτο Αποκεματικό», το οποίο μεταξφ άλλων μειϊκθκε με τθν αξία των παγίων τα 

οποία μεταβιβάςκθκαν ςτθν «Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Ραγίων» άνευ ανταλλάγματοσ. Το Δεκζμβριο του 1999 εκδόκθκαν 6.500.000 νζεσ κοινζσ 

μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,59 (διακόςιεσ Δραχμζσ) ζκαςτθ και καλφφκθκαν μζςω τθσ αρχικισ δθμόςιασ εγγραφισ κατά 

τθν ειςαγωγι τθσ ΕΥΔΑΡ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.  
 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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Κατόπιν των ανωτζρω το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2000 ανερχόταν ςε Ευρϊ 62.509 χιλ. 

αποτελοφμενο από 106.500.000 κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,59 (διακόςιεσ Δραχμζσ) ζκαςτθ. 
 

Τον Μάιο 2001 θ Εταιρία αποφάςιςε να μετατρζψει το μετοχικό τθσ κεφάλαιο ςε Ευρϊ μζςω αφξθςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ 

ζκαςτθσ μετοχισ από Ευρϊ 0,59 ςε Ευρϊ 0,60 με το ςυνολικό ποςό τθσ προκφψαςασ αφξθςθσ Ευρϊ 1.391 να μεταφζρεται από 

τθ «Διαφορά Υπζρ το Άρτιο». Κατά ςυνζπεια κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ 

ανζρχεται ςε Ευρϊ 63.900 χιλ. διαιροφμενο ςε 106.500.000 μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,60 ζκαςτθ.  
 

Δεν υπιρξε καμία μεταβολι ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ οφτε ς’ αυτιν οφτε ςτθν προθγοφμενθ περίοδο.  

20. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΟΧΕΣ ΣΤΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΙΑ) 

Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

 

Η μεταβολι του λογαριαςμοφ φψουσ Ευρϊ 2,8 εκατ. περίπου, οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν επιβάρυνςθ των αποτελεςμάτων 

τθσ περιόδου, που ζγινε με βάςθ τθν εκτίμθςθ κόςτουσ ζωσ 30.06.2016 για κάκε πρόγραμμα ξεχωριςτά όπωσ προζκυψε από τθν 

αναλογιςτικι μελζτθ ςτισ 31.12.2015. 

21. ΣΥΣΣΩΕΥΜΕΝΑ ΚΕΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΙΑ 

Υπόλοιπο κατά τθν 01.01.2015 439.324 439.396 

Μερίςματα εγκρικζντα (21.300) (21.300) 

Κακαρά κζρδθ περιόδου 17.033 17.055 

Υπόλοιπο 30.06.2015 435.057 435.151 

Υπόλοιπο κατά τθν 01.01.2016 485.185 485.285 

Μερίςματα εγκρικζντα (33.015) (33.015) 

Κακαρά κζρδθ περιόδου 17.322 17.314 

Υπόλοιπο 30.06.2016 469.492 469.584 

22. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Ζχουν αςκθκεί ζωσ 30.06.2016 αγωγζσ για αςτικζσ υποκζςεισ κατά τθσ Εταιρίασ ςυνολικοφ φψουσ Ευρϊ 90,9 εκατ. περίπου, οι 

οποίεσ αφοροφν κυρίωσ αποηθμιϊςεισ λόγω καταςτροφϊν από πλθμμφρεσ (λόγω κραφςθσ αγωγϊν ι βροχοπτϊςεων), κακϊσ και 

αγωγζσ διάφορων αντιςυμβαλλόμενων προμθκευτϊν και εργολάβων για παραβάςεισ ςυμβατικϊν όρων. Επίςθσ υπάρχουν ςε 

εκκρεμότθτα δικαςτικζσ υποκζςεισ κατά τθσ Εταιρίασ, για εργατικζσ διαφορζσ φψουσ Ευρϊ 90,7 εκατ. περίπου.  

 

Ζναντι των ηθμιϊν που πικανόν να προκφψουν αφοφ καταςτοφν αμετάκλθτεσ και οριςτικζσ οι ανωτζρω εκκρεμείσ δικαςτικζσ 

υποκζςεισ, θ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. ζχει ςχθματίςει προβλζψεισ ςυνολικοφ φψουσ Ευρϊ 42,6 εκατ. περίπου ςτισ 30.06.2016 (Ευρϊ 45,2 εκατ. 

περίπου κατά τθν 31.12.2015), οι οποίεσ εκτιμϊνται επαρκείσ. 

Η πρόβλεψθ επίδικων υποκζςεων βαςίηεται ςε εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Νομικϊν Υπθρεςιϊν 

για το ποςό που πικανολογείται ότι κα εκταμιευτεί. 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ 30.06.2016 31.12.2015 

Ρρόβλεψθ αποηθμίωςθσ Ρροςωπικοφ Λόγω Εξόδου από τθν υπθρεςία 30.018 29.373 

Ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ προςωπικοφ 157.570 157.053 

Ειδικι εφάπαξ αποηθμίωςθ (για τουσ προςλθφκζντεσ πριν και μετά τθν 25.10.1999) 82.036 80.413 

Σφνολο 269.624 266.839 
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23. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ – ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ δεν καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ και 

αν υπάρχει πικανότθτα για εκροι/ειςροι πόρων που να ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ.  

 

23.1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

Με κοινι υπουργικι απόφαςθ τθσ 3.12.2013 που εκδόκθκε βάςει νομοκετικϊν ρυκμίςεων ορίςτθκε ότι οι οφειλζσ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τθν Εταιρία από επιχορθγοφμενεσ δαπάνεσ επενδυτικοφ προγράμματοσ για τθ δεκαετία 2000-2010 

που απορρζουν από τθν 9.12.1999 ςφμβαςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τθν Εταιρία φψουσ ευρϊ 294 εκατ. περίπου 

αποςβζνονται με μθ φορολογικζσ οφειλζσ ιςόποςθσ αξίασ τθσ Εταιρίασ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, μζχρι τισ 30.6.2013 οι οποίεσ 

αφοροφν το κόςτοσ του διατεκζντοσ ςε αυτιν αδιφλιςτου νεροφ περιόδου 25.10.2004-30.06.2013. Με τθν ίδια κοινι υπουργικι 

απόφαςθ αποςβζςτθκαν και οι λοιπζσ αξιϊςεισ μζχρι τθν 30.06.2013 μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ΕΥΔΑΡ Α.Ε. Με απόφαςθ 

τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθν 27θ Δεκεμβρίου 2013 ζγινε αποδεκτι θ ανωτζρω κοινι υπουργικι απόφαςθ. 

 

Ωςτόςο εκκρεμεί από τθ χριςθ 2004 θ ςφναψθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 15 τθσ από 9.12.1999 ςφμβαςθσ 

μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Εταιρίασ θ οποία κα κακορίηει τθ τιμι του απολθφκζντοσ μθ επεξεργαςμζνου φδατοσ. 

Ελλείψει γραπτισ ςυμφωνίασ, θ Εταιρία ςυνεχίηει και μετά τθν 30.06.2013 να ςυμψθφίηει το τίμθμα του αδιφλιςτου φδατοσ που 

αντλεί με τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ που προςφζρει για τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που ανικουν ςτθν 

Εταιρία Ραγίων «ΕΥΔΑΡ ΝΡΔΔ» (ςθμ. 27) επιβαρφνοντασ τα αποτελζςματα τθσ. 

 

23.2. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΡΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Οι δεςμεφςεισ τθσ Εταιρίασ που αφοροφν επεκτάςεισ, βελτιϊςεισ και ςυντθριςεισ δικτφων και εγκαταςτάςεων, τοποκετιςεισ 

παροχϊν μονάδων ςυμπαραγωγισ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ κ.λ.π. ανζρχονται τθν 30.06.2016 ςε Ευρϊ 80 εκατ. 

περίπου και τθν 31.12.2015 ςε Ευρϊ 99 εκατ. περίπου. 

 

23.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ 

Η Εταιρία ζχει εκδϊςει εγγυθτικζσ επιςτολζσ για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων τθν 30.06.2016 ποςοφ Ευρϊ 284 χιλ. 

24. ΕΡΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ 

Τα ζςοδα τθσ Εταιρείασ παρουςιάηουν κυκλικότθτα (αυξθμζνθ κατανάλωςθ φδατοσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ), με 

ςυνζπεια να υπάρχουν ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ από τρίμθνο ςε τρίμθνο ςτον κφκλο εργαςιϊν και ςτα αποτελζςματα τθσ. Ωσ εκ 

τοφτου τα αποτελζςματα των τριμινων δεν μποροφν αυτά κάκε αυτά να είναι ενδεικτικά τθσ τάςθσ των αποτελεςμάτων που κα 

προκφψουν ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ αλλά είναι ενδεικτικά εφόςον ςυγκρικοφν με τα αντίςτοιχα αποτελζςματα των προθγοφμενων 

χριςεων. Κατά το 2
ο
 εξάμθνο κάκε ζτουσ αποτυπϊνεται θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ που παρατθρείται τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ, ενιςχφοντασ τον κφκλο εργαςιϊν τθσ εταιρείασ ςε ςχζςθ με το πρϊτο εξάμθνο. 

25.  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  

 

Με εξαίρεςθ τθν μείωςθ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ των κατεχόμενων μετοχϊν τθσ Attica Bank ΑΤΕ κατά Ευρϊ 2,7 εκατ. 

περίπου (χρθματιςτθριακι τιμι 27.09.2016), ςε ςχζςθ με τθν αξία αποτίμθςθσ κατά τθν 30.06.2016, δεν ζχει ςυμβεί κάποιο 

γεγονόσ το οποίο  να επθρεάηει ςθμαντικά τθν οικονομικι διάρκρωςθ ι τθν επιχειρθματικι πορεία τθσ Εταιρίασ από τθν 

30.06.2016 μζχρι τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ. 

 

 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΗ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΙΑ) 

 

Δεν υπάρχουν ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθ φφςθ των ςυναλλαγϊν των ςυνδεδεμζνων μερϊν ςε ςχζςθ με τισ ετιςιεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. 

Α) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα με Μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ 30.06.2016 30.06.2015 

Αμοιβζσ (Ρροζδρου & Δ/ντοσ Συμβοφλου και Εκτελεςτικϊν Συμβοφλων) 57 28 

Αμοιβζσ & ζξοδα παράςταςθσ μελϊν Δ.Σ. 40 39 

Σφνολο 97 67 

 

Β) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα με Ελλθνικό Δθμόςιο και ΟΤΑ 

Ποςά ςε χιλ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΙΑ 

 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015 

1) Συναλλαγζσ     

 Ζςοδα 26.704 24.658 26.704 24.658 

 Κόςτοσ πωλθκζντων (κόςτοσ καταςκευισ ζργων) 32 744 32 744 

2) Υπόλοιπα 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 

Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ (Ζργα για λογαριαςμό Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου) 3.737 3.703 3.737 3.703 

Α Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ από πελάτεσ (Διακανονιςμοί 

Διμων) 12.575 5.623 12.575 5.623 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ (ΟΤΑ, Ελλθνικό Δθμόςιο) 49.216 51.488 49.216 51.488 

Λοιπζσ απαιτιςεισ (από το Ελλθνικό Δθμόςιο  για κάλυψθ 

ελλείμματοσ και αποηθμίωςθ προςωπικοφ) 258 258 258 258 

 

Οι ςυναλλαγζσ με το Ελλθνικό Δθμόςιο και ΟΤΑ αφοροφν ζςοδα υδρολθψίασ τιμολογθμζνα και δεδουλευμζνα, κακϊσ επίςθσ και 

δεδουλευμζνα ζςοδα από το κόςτοσ καταςκευισ ζργων για λογαριαςμό του Υπουργείου Μεταφορϊν Υποδομϊν και Δικτφων και 

του Ν.Ρ.Δ.Δ «Εταιρία Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ». 

 

27.  «ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Ρ» ΝΡΔΔ 

 

1. Η «Εταιρία Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ.» ΝΡΔΔ ιδρφκθκε κατά τθν ειςαγωγι τθσ Εταιρίασ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν με ςκοπό τθν 

μεταβίβαςθ των φραγμάτων και ταμιευτιρων του Μαρακϊνα, του Μόρνου, του Ευινου και τθσ Υλίκθσ. Εκτόσ από τισ 

καταςκευζσ και επεκτάςεισ των εγκαταςτάςεων που ςυνδζονται με τ’ ανωτζρω φράγματα και τουσ ταμιευτιρεσ, το Ελλθνικό 

Δθμόςιο μζςω τθσ «Εταιρία Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ.» ΝΡΔΔ προμθκεφει τθν Εταιρία με ακατζργαςτο φδωρ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 

ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν φδρευςθσ. 

2. Σθμειϊνεται ότι μζχρι τθν θμερομθνία ζγκριςθσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο των οικονομικϊν καταςτάςεων δεν είχε 

μεταγραφεί το ςφνολο των εκχωρθκζντων ακινιτων ςτο ΝΡΔΔ «Εταιρία Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ.» ςυνολικισ αναπόςβεςτθσ αξίασ Ευρϊ 

657 εκατ. περίπου. Ριο ςυγκεκριμζνα παραμζνει ςε εκκρεμότθτα θ μεταγραφι των: 

- Υδραγωγείου τθσ Υλίκθσ μζχρι τθν Βίλιηα Θθβϊν  

- Του εργοταξίου τθσ Άμφιςςασ και του Χριςςοφ Δελφϊν 

Επιςθμαίνεται ότι τα εν λόγω πάγια δεν περιλαμβάνονται ςτα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρίασ και κατ’ επζκταςθ ςτισ 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ ΕΥΔΑΡ. 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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Με τθν απόφαςθ 18448/ 24.09.2014 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ «ΕΥΔΑΡ Α.Ε.», εγκρίκθκε θ υπογραφι ςφμβαςθσ μεταξφ 

τθσ «Εταιρίασ Ραγίων Ε.ΥΔ.Α.Ρ.» ΝΡΔΔ και τθσ «Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.» που αφορά τθν από 1/10/2014 υδροδότθςθ και τιμολόγθςθ   από 

τθν «Εταιρία Ραγίων ΕΥΔΑΡ» ΝΡΔΔ, των Ο.Τ.Α. και λοιπϊν Ν.Ρ.Δ.Δ., κατά μικοσ του Εξωτερικοφ Υδροδοτικοφ Συςτιματοσ (Ε.Υ.Σ.) 

εκτόσ γεωγραφικισ περιοχισ δραςτθριότθτασ τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε.». Συγκεκριμζνα θ Απόφαςθ αφορά τουσ παρακάτω Διμουσ: 

 Δελφϊν  

 Λεβαδζων (και τθσ ΔΕΥΑΛ)  

 Θθβαίων (και τθσ ΔΕΥΑΘ)  

 Τανάγρασ  

 Χαλκιδζων (και τθσ ΔΕΥΑΧ)  

 Διςτόμου – Αράχωβασ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελ 23-37 αποτελοφν αναπόςπαςτο μέροσ αυτών των Οικονομικών καταςτάςεων 
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4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΙΣΚΟΡΗΣΗΣ  ΑΝΕΞΑΤΗΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 
 
 
 

Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ Ενδιάμεςθσ Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ 

Ρροσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία (ΕΥΔΑΡ Α.Ε.)  

 

Ειςαγωγι 

Επιςκοπιςαμε τθ ςυνθμμζνθ ςυνοπτικι εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ 

Εταιρείασ Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ Ρρωτευοφςθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία (ΕΥΔΑΡ Α.Ε.), τθσ 30θσ Ιουνίου 2016 και τισ 

ςχετικζσ ςυνοπτικζσ  εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων και ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, 

μεταβολϊν κακαρισ κζςθσ και ταμειακϊν ροϊν τθσ εξάμθνθσ περιόδου που ζλθξε αυτι τθν θμερομθνία, κακϊσ και 

τισ επιλεγμζνεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ, που ςυνκζτουν τθν ενδιάμεςθ ςυνοπτικι χρθματοοικονομικι 

πλθροφόρθςθ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εξαμθνιαίασ οικονομικισ ζκκεςθσ του Ν. 3556/2007. Η 

Διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και παρουςίαςθ αυτισ τθσ ενδιάμεςθσ ςυνοπτικισ χρθματοοικονομικισ 

πλθροφόρθςθσ, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εφαρμόηονται ςτθν Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά (Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο 

«ΔΛΡ» 34). Δικι μασ ευκφνθ είναι θ ζκφραςθ ενόσ ςυμπεράςματοσ επί αυτισ τθσ ενδιάμεςθσ ςυνοπτικισ 

χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ με βάςθ τθν επιςκόπθςι μασ. 

 

Εφροσ Επιςκόπθςθσ 

Διενεργιςαμε τθν επιςκόπθςι μασ ςφμφωνα με το Διεκνζσ Ρρότυπο Επιςκόπθςθσ 2410 «Επιςκόπθςθ Ενδιάμεςθσ 

Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ που διενεργείται από τον Ανεξάρτθτο Ελεγκτι τθσ Οντότθτασ». Η επιςκόπθςθ 

τθσ ενδιάμεςθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ ςυνίςταται ςτθ διενζργεια διερευνθτικϊν ερωτθμάτων κυρίωσ 

προσ πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για χρθματοοικονομικά και λογιςτικά κζματα και ςτθν εφαρμογι αναλυτικϊν και 

άλλων διαδικαςιϊν επιςκόπθςθσ. Το εφροσ τθσ επιςκόπθςθσ είναι ουςιωδϊσ μικρότερο από αυτό του ελζγχου που 

διενεργείται ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου και ςυνεπϊσ, δεν μασ δίδει τθ δυνατότθτα να αποκτιςουμε τθ 

διαςφάλιςθ ότι ζχουν περιζλκει ςτθν αντίλθψι μασ όλα τα ςθμαντικά κζματα τα οποία κα μποροφςαν να 

εντοπιςτοφν ςε ζναν ζλεγχο. Κατά ςυνζπεια, με τθν παροφςα δεν διατυπϊνουμε γνϊμθ ελζγχου. 
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Συμπζραςμα 

Με βάςθ τθ διενεργθκείςα επιςκόπθςθ, δεν ζχει περιζλκει ςτθν αντίλθψι μασ οτιδιποτε κα μασ οδθγοφςε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ ςυνθμμζνθ ενδιάμεςθ ςυνοπτικι χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ δεν ζχει καταρτιςκεί, από 

κάκε ουςιϊδθ άποψθ, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 34. 

 

Ζμφαςθ Θζματοσ  

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθν υπϋαρικμό 23.1 ςθμείωςθ των ςυνοπτικϊν εξαμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων 

όπου αναφζρεται ότι παραμζνει ςε εκκρεμότθτα ο προςδιοριςμόσ του τιμιματοσ του αδιφλιςτου φδατοσ που 

προμθκεφεται θ Εταιρεία από το Ελλθνικό Δθμόςιο μετά τθν 30.6.2013, το οποίο, ελλείψει γραπτισ ςυμφωνίασ, θ 

εταιρεία ςυνεχίηει να  ςυμψθφίηει με το κόςτοσ των υπθρεςιϊν που προςφζρει για τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία των 

παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων αποταμίευςθσ και μεταφοράσ φδατοσ που ανικουν ςτο Ν.Ρ.Δ.Δ «Εταιρία Ραγίων 

ΕΥΔΑΡ», όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 15 τθσ από 9.12.1999 ςφμβαςθσ με το Ελλθνικό Δθμόςιο. Στο ςυμπζραςμα μασ δεν 

διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό.  

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Θεμάτων 

Η επιςκόπθςι μασ δεν εντόπιςε οποιαδιποτε αςυνζπεια ι αναντιςτοιχία των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ προβλεπόμενθσ 

από το άρκρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμθνιαίασ οικονομικισ ζκκεςθσ με τθ ςυνθμμζνθ ενδιάμεςθ ςυνοπτικι 

χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ. 

 

Ακινα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 

Οι  Ορκωτοί  Ελεγκτζσ  Λογιςτζσ 

 

 

 

Ευςτράτιοσ  Γ. Ραπαρίδθσ                                        Δθμιτριοσ Χ. Σταφρου 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14351                                                 Α.Μ. ΣΟΕΛ  14791 

 

 

Συνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ α.ε. 

μζλοσ τθσ Crowe Horwath International 

Φωκ. Νζγρθ 3, 11257 Ακινα 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 

Συμπζραςμα 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ  

Αξκόδην Υπνπξγείν : Yπνπξγείν Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξείαο:   www.eydap.gr 

Σύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Κ.Παπαδόπνπινο, Ι.Μπελίζεο, Κ.Βαθεηάδεο, Ι. Καξδαξάο, Γ. Μαθξπλόο, Ν.Σαξάληεο,  Μ. Σηαπξνπιάθεο, Γ.Φαιακπαιάθεο, Π. Σθνπιαξίθεο,  Φ. Μεζηξηώηεο, Α.Πνπιηάζεο,  Δ.Αγγειάθεο, Δ.Μνπηάθεο

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 28 Σεπηεκβξίνπ 2016

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Δπζηξάηηνο Παπαξίδεο (ΑΜ ΣΟΔΛ 14351), Γεκήηξηνο Σηαύξνπ (Α.Μ. ΣΟΔΛ 14791) 

Διεγθηηθή Δηαηξεία  ''Σ.Ο.Λ.'' Α.Δ.  Αλώλπκε Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ ( Α.Μ. ΣΟΔΛ: 125)

Τύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ Με ζύκθσλε Γλώκε-Θέκα 'Δκθαζεο 

Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες €

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 899.733 916.555 899.733 916.555 ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ  πεπιόδος  (1.01.2016 και 1.01.2015 ανηίζηοισα) 966.940 921.310 967.040 921.382

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.397 1.327 1.397 1.327 Κέξδε κεηά από θόξνπο 17.322 17.033 17.314 17.055

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 132.604 127.870 133.814 129.080 Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε (8.962) 13 (8.962) 13

Απνζέκαηα  12.548 12.509 12.548 12.509 Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 8.360 17.046 8.352 17.068

Απαηηήζεηο από πειάηεο 205.403 224.514 205.354 224.501 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (33.015) (21.300) (33.015) (21.300)

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 343.857 294.321 342.779 293.224 ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος  (30.06.2016 και 30.06.2015 ανηίζηοισα) 942.285 917.056 942.377 917.150

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 1.595.542 1.577.096 1.595.625 1.577.196

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Μεηνρηθό θεθάιαην 63.900 63.900 63.900 63.900

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 878.385 903.040 878.477 903.140

ύνολο ιδίων κεθαλαίων 942.285 966.940 942.377 967.040

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

Υπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 269.624 266.839 269.624 266.839

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ θαη ζπκκεηνρέο ηξίησλ 190.295 193.653 190.295 193.653
Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Πξνβιέςεηο /Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 60.856 63.376 60.856 63.376
Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

26.258 25.427 26.246 25.443

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 132.482 86.288 132.473 86.288 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

ύνολο ςποσπεώζεων 653.257 610.156 653.248 610.156 Απνζβέζεηο 22.821 25.587 22.821 25.587

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 1.595.542 1.577.096 1.595.625 1.577.196 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ θαη ζπκκεηνρώλ ηξίησλ (3.630) (4.076) (3.630) (4.076)

Μεηώζεηο/Μεηαθνξέο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (144) 0 (144) 0

Δζνδα ρξενγξάθσλ (66) (64) (66) (64)

Πξνβιέςεηο  γηα παξνρέο πξνζσπηθνύ 2.037 1.107 2.037 1.107

Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες € Λνηπέο Πξνβιέςεηο 2.657 803 2.657 803

1.01-30.06.2016 1.01-30.06.2015 Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα (6.992) (7.689) (6.992) (7.689)

Κύθινο εξγαζηώλ 154.393 151.709 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 4.772 770 4.772 770

Μηθηά θέξδε 70.385 64.839 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 23.972 18.444 δξαζηεξηόηεηεο:

Κέξδε  πξν θόξσλ 26.258 25.427 (Αύμεζε) Μείσζε:

Κέξδε  κεηά από θόξνπο (Α) 17.322 17.033 Απαηηήζεσλ 4.506 (15.670) 4.542 (15.653)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (8.962) 13 Υιηθά αληαιιαθηηθά & αλαιώζηκα (247) 1.173 (247) 1.173

ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β) 8.360 17.046 Αύμεζε (Μείσζε):

Καηαλέκνληαη ζε: Υπνρξεώζεσλ (3.444) (10.039) (3.443) (10.025)

Μεηόρνπο Δηαηξείαο 17.322 17.033 Δγγπήζεηο θαηαλαισηώλ 44 46 44 46

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) 0,16 0,16 Δηζθνξά εξγαδνκέλσλ γηα απνδεκίσζε 748 755 748 755

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ
Μείνλ:

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 43.163 39.955 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (11) (8) (11) (8)

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (188) (334) (188) (334)

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)
49.121 17.788 49.146 17.835

Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες €

1.01-30.06.2016 1.01-30.06.2015 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κύθινο εξγαζηώλ 154.363 151.702 Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (5.385) (1.386) (5.385) (1.386)

Μηθηά θέξδε 70.355 64.832 Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (540) (3.768) (540) (3.768)

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη Δίζπξαμε επηρνξεγήζεσλ θαη ζπκκεηνρώλ ηξίησλ 272 514 272 514

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 23.960 18.460 Τόθνη εηζπξαρζέληεο 6.163 4.113 6.163 4.113

Κέξδε  πξν θόξσλ 26.246 25.443 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 66 64 66 64

Κέξδε  κεηά από θόξνπο (Α) 17.314 17.055 ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) 576 (463) 576 (463)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (8.962) 13

ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β) 8.352 17.068

Καηαλέκνληαη ζε:
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Μεηόρνπο Δηαηξείαο 17.314 17.055
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

(5) (20.577) (5) (20.577)

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ
ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)

(5) (20.577) (5) (20.577)

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 43.151 39.971

Καθαπή (μείωζη) / αύξηζη   ζηα ηαμειακά διαθέζιμα 

και ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) 49.692 (3.252) 49.717 (3.205)

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 
260.419 233.314 259.342 232.664

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος
310.111 230.062 309.059 229.459

2016 2015 2016 2015

i )    Eζνδα 26.704 24.658 26.704 24.658

ii)    Δμνδα                                                                                                                                       32 744 32 744

iii)   Απαηηήζεηο          65.786 61.072 65.786 61.072

iv)  Ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο Γηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο                                           97 67 97 67

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ   

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΑΝΣ.  ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΛΔΝΗ ΑΘ. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

Α.Γ.Τ.  Π 720446 Α.Γ.Τ. ΑΙ 060168

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/22806

ΔΣΑΙΡΔΙΑ       Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

7. Σηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηόο ηεο ΔΥΓΑΠ,  πεξηιακβάλεηαη  ε ΔΥΓΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Δ. κε έδξα  ηελ Αζήλα κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 100% ηεο ΔΥΓΑΠ ζην θεθάιαην ηεο,  ε νπνία ελνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ωο εθ ηνύηνπ δελ ππνινγίδνληαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο. 

ΟΜΙΛΟ 

2. Οη πξνβιέςεηο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε Δηαηξεία κέρξη ηελ 30 Iνπλίνπ 2016 αθνξνύλ : α) Αγσγέο γηα αζηηθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί θαηά ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ Δπξώ 90,9 εθαη. νη νπνίεο αθνξνύλ θπξίσο απνδεκηώζεηο ιόγσ θαηαζηξνθώλ από πιεκκύξεο (ιόγσ ζξαύζεο αγσγώλ ή

βξνρνπηώζεσλ), θαζώο θαη αγσγέο δηάθνξσλ αληηζπκβαιιόκελσλ πξνκεζεπηώλ θαη εξγνιάβσλ γηα παξαβάζεηο ζπκβαηηθώλ όξσλ β) Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο γηα εξγαηηθέο δηαθνξέο ύςνπο Δπξώ 90,7 εθαη. πεξίπνπ. Έλαληη ησλ δεκηώλ πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ αθνύ θαηαζηνύλ νξηζηηθέο θαη ακεηάθιεηεο νη πξναλαθεξόκελεο

(α θαη β) εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ε Δ.ΥΓ.ΑΠ. έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο Δπξώ 42,6 εθαη. ζηηο 30 Iνπλίνπ 2016 έλαληη Δπξώ 45,2 εθαη. θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, νη νπνίεο θαη εθηηκώληαη επαξθείο. γ) Φόξνπο γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Δπξώ 1,3 εθαη. ζηηο 30 Iνπλίνπ 2016 έλαληη

Δπξώ 0,9 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2015 (ζεκ.6)  θαη δ) Λνηπέο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (πειάηεο θαη ρξεώζηεο)  θαη απαμησκέλα απνζέκαηα Δπξώ 58,6 εθαη. ζηηο 30 Iνπλίνπ 2016 έλαληη Δπξώ 53,4 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2015. 

1. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ  ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30 Iνπλίνπ 2016  αλέξρνηαλ ζε  2.320 άηνκα θαη ηελ 30 Iνπλίνπ 2015  ζε 2.357 άηνκα. 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ        Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες €

5. Σηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαηαρσξήζεθε  ζηα "Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο" έμνδν  Δπξώ 8.962 εθαη. πνπ αθνξά κεηαβνιή ηεο εύινγεο αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ  πξνο πώιεζε. 

ΟΜΙΛΟ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

ΟΜΙΛΟ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

4. Τα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε πξνο απηήλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, έρνπλ σο

εμήο:  (πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ).    

Τα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή  ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο  Δ.ΥΓ.Α.Π Α.Δ. (ε Eηαηξεία). Σπληζηνύκε, επνκέλσο  ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή 

επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο, όπνπ αλαξηώληαη νη  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ησλ λόκηκσλ ειεγθηώλ, όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. (Δ.Τ.Γ.Α.Π)
ΑΡ.ΓΔΜΗ.121578960000

 Δδξα: Ωξσπνύ 156 ΤΚ11146 Γαιάηζη

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιανοςαπίος 2016 έωρ 30 Ιοςνίος 2016

(ύμθωνα με ηην Απόθαζη 4/507/28.04.2009 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ)

Αθήνα, 28  επηεμβπίος 2016

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

3.α) Oπσο πεξαηηέξσ αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 23 ησλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, εθθξεκεί από ηε ρξήζε 2004 ε ζύλαςε έγγξαθεο ζπκθσλίαο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 15 ηεο από 9.12.1999 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δηαηξείαο ε νπνία ζα θαζνξίδεη ηε ηηκή ηνπ απνιεθζέληνο

αθαηέξγαζηνπ ύδαηνο. Διιείςεη γξαπηήο ζπκθσλίαο, ε Δηαηξεία ζπλερίδεη λα ζπκςεθίδεη ην ηίκεκα ηνπ αδηύιηζηνπ ύδαηνο πνπ αληιεί κε ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζθέξεη γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζην ΝΠΓΓ «Δηαηξεία Παγίσλ ΔΥΓΑΠ» επηβαξύλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο β)

Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ζπλνπηηθώλ  νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, δελ είρε κεηαγξαθεί ην ζύλνιν ησλ εθρσξεζέλησλ αθηλήησλ ζην Ν.Π.Γ.Γ. «Δηαηξεία Παγίσλ ΔΥΓΑΠ» ζπλνιηθήο αλαπόζβεζηεο αμίαο  Δπξώ 657 εθαη. πεξίπνπ (ζεκ.27).

6. Με εμαίξεζε ηα γεγνλόηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ' αξηζκό 25 ζεκείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, δελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλόο ην νπνίν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ από ηελ 30.06.2016 κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο  Δηαηξείαο.

8. Τν ζέκα έκθαζεο ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ είλαη ην αθόινπζν :"Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ ππ΄αξηζκό 23.1 ζεκείσζε ησλ ζπλνπηηθώλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όπνπ αλαθέξεηαη όηη παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ αδηύιηζηνπ ύδαηνο πνπ πξνκεζεύεηαη ε Δηαηξεία 

από ην Διιεληθό Γεκόζην κεηά ηελ 30.6.2013, ην νπνίν, ειιείςεη γξαπηήο ζπκθσλίαο, ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα  ζπκςεθίδεη κε ην θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ απνηακίεπζεο θαη κεηαθνξάο ύδαηνο πνπ αλήθνπλ ζην Ν.Π.Γ.Γ «Δηαηξία Παγίσλ 

ΔΥΓΑΠ», όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 15 ηεο από 9.12.1999 ζύκβαζεο κε ην Διιεληθό Γεκόζην. Σην ζπκπέξαζκα καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό. "

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

     ΟΜΙΛΟ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

                ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΟΜΙΛΟ 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΜΜ. ΜΠΔΝΙΗ 

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/17806

       Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

ΛΔΜΟΝΙΑ ΜΑΡΚ. ΚΤΛΑΚΗ 

Α.Γ.Τ.   ΑΒ 521661 Α.Γ.Τ.  Ξ 971227

 


