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1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του ν.3556/2007)

1. Κωνσταντίνος Αντ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Ιωάννης Εμμ. Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος και
3. Μιχαήλ Αδ. Σταυρουλάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3556/2007 δηλώνουμε εξ όσων γνωρίζουμε, ότι:
α. Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε και των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους
3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και
β. Η Εξαμηνιαία Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ

Κωνσταντίνος Αντ. Παπαδόπουλος
Α.Δ.Τ. Π 720446

Ιωάννης Εμμ. Μπενίσης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 521661

Μιχαήλ Αδ. Σταυρουλάκης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 231180
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2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε την Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01.01.2017 έως 30.06.2017 η οποία
συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 3556/2007 καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότηση του ίδιου
Νόμου αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως
Πρωτευούσης Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «Ε.ΥΔ.Α.Π.»)
και του Ομίλου, γίνεται αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 και την
επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το
δεύτερο εξάμηνο του 2017 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των
συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
Ι. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων ‐ Εξέλιξη κατανάλωσης νερού και εσόδων πώλησης νερού & χρήσης υπονόμων
Το Α’ εξάμηνο του έτους 2017 η τιμολογημένη κατανάλωση διαμορφώθηκε σε 140.187.763 m3, έναντι τιμολογημένης
κατανάλωσης 141.764.881 m3το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,1%.
Επίσης, το Α’ εξάμηνο του έτους 2017 η συνολική κατανάλωση νερού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η οποία αποτελεί το άθροισμα της
τιμολογημένης κατανάλωσης νερού, της δωρεάν κατανάλωσης νερού και της μη τιμολογημένης κατανάλωσης νερού,
διαμορφώθηκε σε 193.942.721 m3, έναντι συνολικής κατανάλωσης νερού 200.611.434 m3 το αντίστοιχο εξάμηνο του
προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 3,3%.
Η μη τιμολογημένη κατανάλωση το Α’ εξάμηνο του έτους 2017 διαμορφώθηκε σε 53.751.114 m3, έναντι μη τιμολογημένης
κατανάλωσης 58.842.436 m3 το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,7%.
Ως εκ τούτου, το Α’ εξάμηνο του έτους 2017 μειώθηκε το ποσοστό της μη τιμολογημένης κατανάλωσης στη συνολική
κατανάλωση, έναντι του αντίστοιχου ποσοστού του Α’ εξαμήνου του έτους 2016. Πράγματι, το Α’ εξάμηνο του έτους 2017 το
ποσοστό της μη τιμολογημένης κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση διαμορφώθηκε στο 27,7%, έναντι του ποσοστού της
μη τιμολογημένης κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση του Α’ εξαμήνου του έτους 2016, το οποίο είχε διαμορφωθεί σε
29,3%.
Αναλυτικά, η εξέλιξη της κατανάλωσης που περιγράφηκε παραπάνω αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα 1. :
1. Ανάλυση Κατανάλωσης Νερού

Κατηγορίες Κατανάλωσης

2017

2016

Μεταβολή

% Μεταβολής

140.187.763

141.764.881

‐1.577.118

‐1,1%

3.844

4.117

‐273

‐6,6%

Μη Τιμολογημένη Κατανάλωση (m3)

53.751.144

58.842.436

‐5.091.322

‐8,7%

Συνολική Κατανάλωση ΕΥΔΑΠ (m3)

193.942.721

200.611.434

‐6.668.713

‐3,3%

Τιμολογημένη Κατανάλωση
(m3 – Δεν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική κατανάλωση)
Δωρεάν Κατανάλωση (m3)

Ποσοστό Ατιμολόγητης Κατανάλωσης στη Συνολική Κατανάλωση (%)

27,7%

29,3%

‐1.6%

‐

Υποχρεωτική Κατανάλωση
(Γενικού και Βιομηχανικού/Επαγγελματικού Τιμολογίου) (m3)

5.380.918

5.467.764

‐86.846

‐1,6%

Τιμολογημένη Κατανάλωση ΕΥΔΑΠ Παγίων (m3)

5.786.206

6.573.765

‐787.559

‐12,0%

199.728.927

207.185.199

‐7.456.272

‐3,6%

Γενικό Σύνολο Κατανάλωσης (ΕΥΔΑΠ‐ΕΥΔΑΠ Παγίων) m3
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Αναφορικά με τις βασικές κατηγορίες τιμολογίων καταναλωτών, η κατανάλωση γενικού τιμολογίου, δηλαδή η κατανάλωση των
κοινών καταναλωτών που αντιπροσωπεύει και τη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών, το Α’ εξάμηνο του έτους 2017 παρουσίασε
μείωση κατά 3,2 %, σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του έτους 2016.
Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση γενικού τιμολογίου το Α’ εξάμηνο του έτους 2017 διαμορφώθηκε σε 90.452.462 m3, έναντι
κατανάλωσης γενικού τιμολογίου 93.399.203 m3, το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.
Η κατανάλωση για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ και χορήγηση νερού προς τα νησιά του Αιγαίου, που αντιπροσωπεύει και τη
δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία πελατών, παρουσίασε αύξηση 5,2% το Α’ εξάμηνο του έτους 2017, σε σχέση με το Α’
εξάμηνο του έτους 2016.
Ειδικότερα, η κατανάλωση νερού για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ και χορήγηση νερού προς τα νησιά του Αιγαίου το Α’ εξάμηνο του
έτους 2017 διαμορφώθηκε σε 27.838.354 m3, έναντι της κατανάλωσης νερού για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ και χορήγηση νερού
προς τα νησιά του Αιγαίου το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, η οποία είχε διαμορφωθεί σε 26.458.092 m3.
Η κατανάλωση των πελατών βιομηχανικού κι επαγγελματικού τιμολογίου το Α’ εξάμηνο του έτους 2017 παρουσίασε μείωση
1,4% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του έτους 2016.
Αύξηση, επίσης, παρουσίασε η κατανάλωση των πελατών Δημοσίου ‐ ΟΤΑ το Α’ εξάμηνο του έτους 2017, σε σχέση με το Α’
εξάμηνο του έτους 2016. Η αύξηση ανέρχεται σε 0,5%.
Τέλος, αύξηση παρουσίασε η κατανάλωση των πελατών των λοιπών τιμολογίων το Α’ εξάμηνο του έτους 2017, σε σχέση με το
Α’ εξάμηνο του έτους 2016. Η αύξηση ανέρχεται σε 2,6%.
Αναλυτικά, η εξέλιξη της κατανάλωσης για τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα 2.:
2. Τιμολογημένη Κατανάλωση κατά τιμολόγιο πώλησης νερού
(σε m3 – Δεν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική κατανάλωση)
Τιμολόγιο πώλησης νερού

2017

2016

Μεταβολή (m3)

% Μεταβολής

Γενικό

90.452.462

93.399.203

‐2.946.741

‐3,2%

Βιομηχανικό – Επαγγελματικό

10.383.284

10.533.502

‐150.218

‐1,4%

Ενίσχυση Δικτύου

27.838.354

26.458.092

1.380.262

5,2%

Δημοσίου – ΟΤΑ

7.530.591

7.492.123

38.468

0,5%

Λοιπά τιμολόγια

3.983.072

3.881.961

101.111

2,6%

140.187.763

141.764.881

‐1.577.118

‐1,1%

Συνολική Κατανάλωση Νερού

Στον πίνακα 3. που ακολουθεί αποτυπώνονται τα έσοδα πώλησης νερού του Α’ εξάμηνου των ετών 2016 και 2017, για τις
κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων:
3. Έσοδα Πώλησης Νερού Α’ Εξαμήνου, κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού
(ποσά σε € – Περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση)
Τιμολόγιο πώλησης νερού

2017

2016

Μεταβολή (€)

% Μεταβολής

68.369.627

70.494.707

‐2.125.080

‐3,0%

8.375.937

8.475.529

‐99.592

‐1,2%

Ενίσχυση Δικτύου

13.633.286

12.958.711

674.575

5,2%

Δημοσίου – ΟΤΑ

7.583.073

7.550.012

33.061

0,4%

Λοιπά τιμολόγια

1.547.881

1.667.355

‐119.474

‐7,2%

99.509.804

101.146.314

‐1.636.510

‐1,6%

Γενικό
Βιομηχανικό – Επαγγελματικό

Συνολική Κατανάλωση Νερού

Στη συνέχεια, στον πίνακα 4. που ακολουθεί απεικονίζονται τα έσοδα από τα δικαιώματα χρήσης υπονόμων του Α’ εξάμηνου
των ετών 2016 και 2017, για τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων:
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4. Έσοδα Χρήσης Υπονόμων Α’ Εξαμήνου κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού
(€ – Περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση)
Τιμολόγιο πώλησης νερού

2017

2016

Μεταβολή (€)

% Μεταβολής

38.341.318

39.356.917

‐1.015.599

‐2,6%

3.295.958

3.320.924

‐24.966

‐0,8%

0

0

0

‐

Δημοσίου – ΟΤΑ

2.867.852

2.997.881

‐130.029

‐4,3%

Λοιπά τιμολόγια

18.949

18.000

949

5,3

44.524.077

45.693.722

‐1.169.645

‐2,6%

Γενικό
Βιομηχανικό – Επαγγελματικό
Ενίσχυση Δικτύου

Συνολική Κατανάλωση Νερού

Από τη σύνθεση των πινάκων 3. και 4. προκύπτει ο πίνακας 5., ο οποίος περιέχει τα συνολικά έσοδα από πώληση νερού και
δικαιώματα χρήσης υπονόμων του Α’ εξάμηνου των ετών 2016 και 2017, για τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων:
5. Συνολικά Έσοδα Πώλησης Νερού και Χρήσης Υπονόμων Α’ Εξαμήνου κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού
(€ – Περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση)
Τιμολόγιο πώλησης νερού

2017

2016

Μεταβολή (€)

% Μεταβολής

Γενικό

106.710.945

109.851.624

‐3.140.679

‐2,9%

Βιομηχανικό – Επαγγελματικό

11.671.895

11.796.453

‐124.558

‐1,1%

Ενίσχυση Δικτύου

13.633.286

12.958.711

674.575

5,2%

Δημοσίου – ΟΤΑ

10.450.925

10.547.893

‐96.968

‐0,9%

Λοιπά τιμολόγια

1.566.830

1.685.355

‐118.525

‐7,0%

144.033.881

146.840.036

‐2.806.155

‐1,9%

Συνολική Κατανάλωση Νερού

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα 6. απεικονίζεται το μέσο έσοδο ανά κυβικό μέτρο τιμολογημένης κατανάλωσης του Α’ εξαμήνου
των ετών 2016 και 2017, για τις κυριότερες κατηγορίες τιμολογίων, χωριστά για την πώληση νερού, τα δικαιώματα χρήσης
υπονόμων και το σύνολο πώλησης νερού και δικαιωμάτων χρήσης υπονόμων:
6. Μέσο Έσοδο Πώλησης Νερού, Χρήσης Υπονόμων και Συνόλου Πώλησης Νερού και Χρήσης Υπονόμων/m3,
κατά Γενική Κατηγορία Τιμολογίου
2017

2016

Πώληση
Νερού

Χρήση
Υπονόμων

Πώληση Νερού
&
Χρήση
Υπονόμων

Πώληση Νερού

Χρήση
Υπονόμων

Πώληση Νερού &
Χρήση Υπονόμων

Γενικό
Βιομηχανικό ‐
Επαγγελματικό

0,76

0,42

1,18

0,75

0,42

1,18

0,81

0,32

1,12

0,80

0,32

1,12

Ενίσχυση Δικτύου

0,49

0,00

0,49

0,49

0,00

0,49

Δημοσίου ‐ ΟΤΑ

1,01

0,38

1,39

1,01

0,40

1,41

Λοιπά τιμολόγια

0,39

0,00

0,39

0,43

0,00

0,43

Σύνολο

0,71

0,32

1,027

0,71

0,32

1,036

Τιμολόγιο Πώλησης
Νερού

Οι μεταβολές των μέσων εσόδων το έτος 2017, σε σχέση με

το έτος 2016 απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα 7:
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7. Μεταβολή Μέσου Εσόδου Πώλησης Νερού, Χρήσης Υπονόμων και Συνόλου Πώλησης Νερού και Χρήσης Υπονόμων/m3,
το 2017 σε σχέση με το 2016, κατά Γενική Κατηγορία Τιμολογίου
Μεταβολή (€)

Μεταβολή (%)

Πώληση Νερού

Χρήση Υπονόμων

Πώληση Νερού &
Χρήση Υπονόμων

Πώληση Νερού

Χρήση
Υπονόμων

Πώληση Νερού &
Χρήση Υπονόμων

Γενικό

0,00

0,00

0,00

0,1%

0,6%

0,3%

Βιομηχανικό ‐ Επαγγελματικό

0,00

0,00

0,00

0,3%

0,7%

0,4%

Ενίσχυση Δικτύου

0,00

0,00

0,00

0,0%

‐

0,0%

Δημοσίου ‐ ΟΤΑ

0,00

‐0,02

‐0,02

‐0,1%

‐4,8%

‐1,4%

Λοιπά τιμολόγια

‐0,04

0,00

0,04

‐9,5%

2,6%

‐9,4%

Σύνολο

‐0,00

‐0,00

‐0,01

‐0,5%

‐1,5%

‐0,8%

Τιμολόγιο Πώλησης Νερού

Όπως βλέπουμε στον ανωτέρω πίνακα, το μέσο έσοδο από τη πώληση νερού παρουσίασε μείωση κατά 0,5% το έτος 2017 σε
σχέση με το έτος 2016.
Επίσης, μείωση παρουσίασε το μέσο έσοδο από τα δικαιώματα χρήσης υπονόμων κατά 1,5%.
Συνολικά, το μέσο έσοδο από τη πώληση νερού και χρήση υπονόμων παρουσίασε μείωση κατά 0,8% το έτος 2017 σε σχέση με
το έτος 2016. Συγκεκριμένα, από € 1,036 ανά κ.μ το έτος 2016 διαμορφώθηκε σε € 1,027 ανά κ.μ. το έτος 2017.

ΙΙ. Παρουσίαση βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας
Λόγω της αμελητέας επίδρασης της θυγατρικής (ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ) στα οικονομικά στοιχεία του ομίλου, η ανάλυση των
οικονομικών αποτελεσμάτων αναφέρεται στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας.
Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 παρουσίασε μείωση κατά 1,7% ή ‐2,6 εκατ. € και διαμορφώθηκε στα 151,8
εκατ. € από 154,4 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
Τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων εργασιών παρουσίασαν μείωση κατά περίπου 1,5 εκατ. € (‐1,4%) όπως και τα
έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης τα οποία επίσης μειώθηκαν κατά 1,7 εκατ. € (‐3,4%).
Οι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων παρουσίασαν αύξηση. Ειδικότερα τα έσοδα από κατασκευές έργων για λογαριασμό τρίτων
αυξήθηκαν κατά 227 χιλιάδες €, οι πωλήσεις αποθεμάτων αυξήθηκαν κατά 352 χιλιάδες € και τέλος τα έσοδα από πώληση
ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασαν αύξηση κατά 16 χιλιάδες € (+1,5%).
Σε ότι αφορά τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες, παρουσιάστηκε μείωση κατά ‐1,9 εκατ. € (‐1,9%) στα
έσοδα από κατανάλωση νερού που είναι και η κύρια κατηγορία των εσόδων ύδρευσης. Αντίθετα παρουσιάστηκαν αυξήσεις σε
όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες των εσόδων ύδρευσης. Αναλυτικότερα, στα έσοδα από νέες παροχές νερού παρουσιάστηκε
αύξηση κατά +75 χιλιάδες € (+8,6%), στα λοιπά έσοδα (κυρίως από επανασυνδέσεις) αύξηση κατά +229 χιλιάδες € (+25,8%), στα
έσοδα από εργασίες αποκατάστασης αύξηση κατά +104 χιλιάδες € (+70,3%) και τέλος στα δικαιώματα σύνδεσης και εισφορές
αύξηση +10,1% (+6 χιλιάδες €).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έσοδο από κατανάλωση νερού (όπως και το έσοδο από δικαίωμα χρήσης υπονόμων)
περιλαμβάνει πλέον του τιμολογημένου εσόδου που απεικονίζεται στους εκδοθέντες λογαριασμούς ύδρευσης και την πρόβλεψη
αυτού σε δεδουλευμένη βάση. Για το πρώτο εξάμηνο του 2017 τα ποσά αυτά ήταν 99.509 χιλιάδες € και ‐31 χιλιάδες €
αντίστοιχα.
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Σε χιλιάδες €

1Η 2015

1Η 2016

1Η 2017

99.251

101.364

99.477

885

873

948

71

64

70

137

148

252

1.039

885

1.114

101.382

103.334

101.862

Έσοδα από κατανάλωση νερού
Νέες παροχές νερού
Δικαίωμα σύνδεσης & εισφορές
Εργασίες αποκατάστασης
Λοιπά
Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων
υπηρεσιών

Σε χιλιάδες €

1Η 2015

1Η 2016

1Η 2017

47.566

48.936

47.179

Δικαιώματα σύνδεσης

230

236

236

Τέλη λυμάτων

702

712

767

19

28

21

48.517

49.913

48.203

Έσοδα χρήσης υπονόμων

Εργασίες αποχέτευσης
Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης

Η κυριότερη κατηγορία των εσόδων αποχέτευσης, που είναι αυτή των εσόδων από χρήση υπονόμων, σημείωσε μείωση κατά 1,8
εκατ. € (‐3,6%) ενώ μικρές μεταβολές παρουσιάστηκαν στις υπόλοιπες κατηγορίες (τα τέλη λυμάτων +54 χιλιάδες € ή +7,7%, οι
εργασίες αποχέτευσης ‐7 χιλιάδες € ή ‐25% και τα δικαιώματα σύνδεσης παρέμειναν σταθερά). Σημειώνεται ότι τα έσοδα από
χρήση υπονόμων περιλαμβάνουν τα τιμολογημένα έσοδα χρήσης υπονόμων τα οποία ανήλθαν σε 44.567 χιλιάδες €, αλλά και
την πρόβλεψη αυτών σε δεδουλευμένη βάση που διαμορφώθηκε στις +2.612 χιλιάδες €.
Σε ότι αφορά το λειτουργικό κόστος (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης), αυτό διαμορφώθηκε στα 142,6
εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 10,6 εκατ. € (ή +8,1%). Ειδικότερα, το κόστος πωληθέντων κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2017 αυξήθηκε κατά 10,3 εκατ. € (+12,2%) και διαμορφώθηκε στα 94,3 εκατ. € από 84,0 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του
2016. Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 1 εκατ. € ή +2,8%, ενώ τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά ‐0,6 εκατ. € (‐4,3%).
Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να μειωθεί το Μικτό Περιθώριο Κέρδους1 κατά 12,8 εκατ. € (‐18,2%) και να
διαμορφωθεί στα 57,5 εκατ. € από 70,4 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2016. Το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί του
κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο 37,9% από 45,6% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Σε σχέση με την μεταβολή των λειτουργικών εξόδων, ανάλογα με το είδος τους, παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες μεταβολές σε
σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016:









1

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3,3 εκατ. € (+5,8%)
Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων αυξήθηκαν κατά 1,2 εκατ. € (+5,5%)
Οι παροχές τρίτων μειώθηκαν κατά 3,5 εκατ. € (‐17%)
Οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 0,5 εκατ. € (‐2,8%)
Οι διάφορες προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 11,2 εκατ. € (+421,8%)
Τα διάφορα έξοδα μειώθηκαν κατά 0,5 εκατ. € (‐7,5%)
Οι αναλώσεις υλικών αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατ. € (+37,6%)
Το κόστος ιδιοκατασκευών αυξήθηκε κατά 1,6 εκατ. € (+197,6%)

Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλ. Ενότητα: «Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης»
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Το μικτό υπόλοιπο πελατών το πρώτο εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκε στα 275 εκατ. € έναντι 256 εκατ. € το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,4% περίπου. Την ίδια χρονική περίοδο η Εταιρία αύξησε το υπόλοιπο των
επισφαλών πελατών κατά 6%, στα 54 εκατ. € από 50,9 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2016.

σε χιλιάδες €

Υπόλοιπο Επισφαλών Πελατών

Υπόλοιπο Πελατών προ Πρόβλεψης Επισφαλειών

Μερίδιο

(1)

(2)

(3)=(1)/(2)

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%

1Η 2017

54.006

275.125

20%

Η Εταιρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 πραγματοποίησε προβλέψεις‐έξοδο επισφαλών πελατών ύψους 2.400 χιλιάδων €. Το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη‐έξοδο επισφαλών πελατών ύψους 5.574 χιλιάδων €. Το ποσοστό
επισφαλών πελατών έναντι του μικτού υπολοίπου πελατών κατά το α’ εξάμηνο του 2017 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (20%) όπως
και το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
Συνολικά οι προβλέψεις‐έξοδο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017 παρουσίασαν αύξηση κατά 11,2 εκατ. € (+422%)
σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 και διαμορφώθηκαν, συνολικά, στα 13,9 εκατ. € έναντι 2,7 εκατ. € το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2016. Οι προβλέψεις αυτές για το πρώτο εξάμηνο του 2017 περιλαμβάνουν: τις προβλέψεις για επισφαλείς
πελάτες (2.400 χιλιάδες €), τις προβλέψεις για λοιπούς χρεώστες (28 χιλιάδες €), τις προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις (6.494
χιλιάδες €), τις προβλέψεις για μελλοντικές διεκδικήσεις εργαζομένων (4.597 χιλιάδες €) και τις προβλέψεις για απαξίωση
αποθεμάτων/έργων τρίτων (345 χιλιάδες €).
σε χιλιάδες €

Προβλέψεις Χρήσης Επισφαλών Πελατών

Προβλέψεις Χρήσης Επίδικων Υποθέσεων

1Η 2013

3.127

6.715

1Η 2014

5.389

‐890

1Η 2015

0

645

1Η 2016

5.574

‐2.565

1Η 2017

2.400

6.494

Οι προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις καλύπτουν το 27% του συνολικού ύψους των αγωγών. Σε ότι αφορά τις εργατικές
υποθέσεις το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 20% (έναντι ποσοστού κάλυψης το πρώτο εξάμηνο του 2016, 23%) ενώ στις
αστικές στο 34% (24% το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης το πρώτο εξάμηνο του 2016). Σε ότι αφορά τις προβλέψεις εργατικών
υποθέσεων σημειώνεται ότι στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπάρχουν προς καταβολή 14,6 εκατ. € συνδεόμενα με τη
συμβιβαστική διευθέτηση εργατικών υποθέσεων.
Ποσοστό πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων επί του συνολικού ύψους των αγωγών
Εργατικές Υποθέσεις

Αστικές Υποθέσεις

Σύνολο Υποθέσεων

1Η2013

72%

24%

45%

1Η2014

14%

22%

21%

1Η2015

36%

19%

22%

1Η2016

23%

24%

23%

1Η2017

20%

34%

27%
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Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)2 παρουσίασαν πτώση κατά 33%
ή ‐14,1 εκατ. € και διαμορφώθηκαν στα 29 εκατ. € από 43,2 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ το EBITDA margin2
διαμορφώθηκε στο 19,1% από 28,0%.
Ομοίως υποχώρηση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)2 τα
οποία διαμορφώθηκαν στα 10,4 εκατ. € από 24,0 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2016. Το EBIT margin2 διαμορφώθηκε στο 6,8%
από 15,5% το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43% και έφθασαν τα 10,1 εκατ. € από 7,1εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ
τα χρηματοοικονομικά έξοδα είχαν μείωση κατά 4,6 εκατ. € και έφθασαν στα 0,2 εκατ. € από 4,8 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του
2016.
Η εταιρεία προχώρησε σε επαναταξινόμηση κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο 1.1.2016 έως
30.06.2016 αναγνωρίζοντας τη ζημία απομείωσης της επενδυτικής της συμμετοχής στην Τράπεζα Αττικής απευθείας στα
οικονομικά της αποτελέσματα. Η επαναταξινόμηση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στη Σημείωση 28: Επαναταξινόμηση
Κονδυλίων των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2017 έως 30.06.2017.
Από την προαναφερθείσα επαναταξινόμηση κονδυλίων, για το πρώτο εξάμηνο του 2016, προέκυψε αναγνώριση ζημιάς
απομείωσης χρεογράφων ύψους 14,1 εκατ. €, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων (επαναταξινομημένα) της περιόδου αυτής να
διαμορφωθούν στα 12,2 εκατ. € ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε 7,3 εκατ. €.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 20,3 εκατ. € από 12,2 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του
2016 (επαναταξινομημένα) σημειώνοντας αύξηση κατά 67%.
Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 11,9 εκατ. € από 7,3 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2016 (επαναταξινομημένα),
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 62%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8% από 5% κατά το α΄εξάμηνο
του 2016.
Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές ανήλθαν σε +33,7 εκατ. € από +49,1 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Οι Επενδυτικές
Ταμιακές Ροές ήταν θετικές στα +817 χιλιάδες € (εξαιτίας των εισπραχθέντων τόκων ύψους 5,4 εκατ. €) από + 576 χιλιάδες €
εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Οι χρηματοοικονομικές ταμιακές ροές ανήλθαν στα ‐50,1 εκατ. € από ‐5 χιλιάδες € το πρώτο εξάμηνο του 2016, καθώς στα
στοιχεία πρώτου εξαμήνου του 2017 περιλαμβάνεται η καταγραφή του μερίσματος προηγουμένων χρήσεων (0,38€ ανά μετοχή)
που καταβλήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 2017 αλλά και του μερίσματος χρήσης 2016 (0,11€ ανά μετοχή) που πληρώθηκε στις 29
Ιουνίου 2017. Επίσης στην αντίστοιχη περίοδο του 2016 δεν είχε καταβληθεί το μέρισμα χρήσης του 2015 που καταβλήθηκε στις
5 Ιουλίου του 2016.
Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF)3 περιορίστηκαν στα 34,5 εκατ. € από 49,7 εκατ. € στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Η υποχώρηση
αυτή οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση της υπ’ αριθμό 19105/21.12.2016 απόφασης του Δ.Σ σχετικά με την συμβιβαστική
επίλυση ομαδικών εργατικών διαφορών συνολικού ποσού 17 εκατ. € περίπου. Έως τις 30.06.2017 είχε υλοποιηθεί ποσό 15,6
εκατ. περίπου.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)
Ο Όμιλος στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης και στις γνωστοποιήσεις του προς το επενδυτικό κοινό χρησιμοποιεί
Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης (ΕΔΜΑ) πέρα από τα οικονομικά μεγέθη που συμπεριλαμβάνονται στις
ενδιάμεσες οικονομικές του καταστάσεις και οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης.
2

3

Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλ. Ενότητα: «Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης»
Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλ. Ενότητα: «Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης»
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Σκοπός της παράθεσης αυτών των δεικτών είναι τόσο η Διοίκηση της εταιρείας όσο και οι επενδυτές να έχουν μια πληρέστερη
εικόνα της αποδοτικότητας, της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της δραστηριότητας και της ρευστότητας του Ομίλου και σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανεξάρτητα από τους δείκτες μέτρησης που προκύπτουν απευθείας από τις
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης που ο Όμιλος χρησιμοποιεί είναι οι ακόλουθοι:



Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)

Ο Δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών
αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών‐επενδυτικών αποτελεσμάτων, της
φορολογίας εισοδήματος και της κυριότερης κατηγορίας μη ταμιακών εξόδων που είναι οι αποσβέσεις.
Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από το κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης,
τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης και οι συνολικές αποσβέσεις. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται
χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις και τις σημειώσεις τους.
Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

Κύκλος εργασιών

151.776

154.393

151.776

154.363

Κόστος πωληθέντων

‐94.258

‐84.008

‐94.258

‐84.008

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

‐35.372

‐34.409

‐35.345

‐34.385

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

‐12.961

‐13.541

‐12.961

‐13.541

‐372

‐588

‐372

‐588

1.553

2.124

1.553

2.118

Αποσβέσεις

18.649

19.192

18.649

19.192

Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών,
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)

29.015

43.163

29.042

43.151

Λοιπά έξοδα
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως



Περιθώριο EBITDA

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα με διαίρεση του EBITDA με το Κύκλο Εργασιών. Εκφράζει το ποσοστό που
έχει το κέρδος EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών ή εναλλακτικά πόσα κέρδη EBITDA αντιστοιχούν σε μία μονάδα πωλήσεων. Η
Διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη στα πλαίσια της ευρύτερης αποτίμησης της λειτουργικής
απόδοσης της επιχείρησης.
Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA Περιθωρίου (margin)
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Κύκλος εργασιών
EBITDA
EBITDA margin



ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2017
151.776
29.015

30.06.2016
154.393
43.163

30.06.2017
151.776
29.042

30.06.2016
154.363
43.151

19,1%

28,0%

19,1%

28,0%

Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)

Και ο Δείκτης αυτός όπως και ο προηγούμενος (EBITDA) είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται
στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των
χρηματοδοτικών ‐επενδυτικών αποτελεσμάτων και της φορολογίας εισοδήματος.
Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από το κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης,
τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή
από τις οικονομικές καταστάσεις.
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Πίνακας Συμφωνίας του EBIT
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

Κύκλος εργασιών

151.776

154.393

151.776

154.363

Κόστος πωληθέντων

‐94.258

‐84.008

‐94.258

‐84.008

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

‐35.372

‐34.409

‐35.345

‐34.385

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

‐12.961

‐13.541

‐12.961

‐13.541

‐372

‐588

‐372

‐588

1.553

2.124

1.553

2.118

10.366

23.972

10.393

23.960

Λοιπά έξοδα
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
(EBIT)



Περιθώριο EBIT

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα με διαίρεση του EBIT με τον Κύκλο Εργασιών. Εκφράζει το ποσοστό που έχει
το κέρδος EBIT επί του Κύκλου Εργασιών. Η Διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη στα πλαίσια της
ευρύτερης αποτίμησης της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης.
Πίνακας Συμφωνίας του EBIT Περιθωρίου (margin)
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Κύκλος εργασιών
EBIT
EBIT margin



ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2017
151.776
10.366

30.06.2016
154.393
23.972

30.06.2017
151.776
10.393

30.06.2016
154.363
23.960

6,8%

15,5%

6,8%

15,5%

Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (Free Cash Flows to the Firm)

Ο Δείκτης αυτός εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας καθώς δείχνει το ποσό των μετρητών που είναι
διαθέσιμο για διανομή στους μετόχους και στους δανειστές της επιχείρησης και ταυτόχρονα είναι ένας από τους βασικούς
δείκτες χρηματοοικονομικής ευρωστίας.
Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από την Κατάσταση Ταμιακών Ροών προστεθεί το σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές
Δραστηριότητες στο σύνολο των εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες.
Πίνακας Συμφωνίας των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών (Free Cash Flows to the Firm‐FCFF)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

Σύνολο εισροών / (εκροών)
Λειτουργικές Δραστηριότητες

από

33.619

49.121

33.652

49.146

Σύνολο εισροών / (εκροών)
Επενδυτικές Δραστηριότητες

από

816

576

817

576

34.435

49.697

34.469

49.722

Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF)
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Λειτουργικό Κόστος προ αποσβέσεων (OPEX)

Ο Δείκτης χρησιμοποιείται από την Διοίκηση της εταιρείας στη λήψη αποφάσεων και στην επικοινωνία της με τους επενδυτές
καθώς περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες δαπανών που μερίζονται σε λειτουργίες, δηλαδή το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα
διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης αφού αφαιρεθούν οι αποσβέσεις. Εξαιρούνται τα λοιπά έξοδα καθώς δεν μπορούν να
κατανεμηθούν σε λειτουργίες.
Πίνακας Συμφωνίας του Λειτουργικού Κόστους προ Αποσβέσεων
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ



30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

Κόστος πωληθέντων

94.258

84.008

94.258

84.008

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

35.372

34.409

35.345

34.385

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

12.961

13.541

12.961

13.541

Αποσβέσεις

‐18.649

‐19.192

‐18.649

‐19.192

Λειτουργικό Κόστος προ Αποσβέσεων

123.942

112.766

123.915

112.742

Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%)

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του Μικτού Περιθωρίου με τον Κύκλο Εργασιών όπως ακριβώς τα δύο αυτά μεγέθη
εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Χρησιμοποιείται από την Διοίκηση της εταιρείας συμπληρωματικά με το Μικτό
Περιθώριο σε αξία.
Πίνακας Συμφωνίας του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (%)
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Κύκλος εργασιών
Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Μικτό Περιθώριο Κέρδους %

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2017
151.776
57.518

30.06.2016
154.393
70.385

30.06.2017
151.776
57.518

30.06.2016
154.363
70.355

37,9%

45,6%

37,9%

45,6%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
Αλλαγή Επιτροπής Ελέγχου
Στις 8 Φεβρουαρίου 2017, το Μέλος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Πουλιάσης, τοποθετήθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, στη
θέση του παραιτηθέντος από αυτή, Μέλους του Δ.Σ. κ. Νικολάου Σαράντη. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την συγκρότηση
της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από τους κ.κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη ως Πρόεδρο, Αλέξανδρο Πουλιάση ως Μέλος και
Ιωάννη Καρδαρά ως Μέλος και εκτελών χρέη Γραμματέα της ως άνω Επιτροπής.
Τιμητική Βράβευση για την ΕΥΔΑΠ
Στις 17 Φεβρουαρίου 2017, η ΕΥΔΑΠ απέσπασε το 1ο Επιχειρηματικό Βραβείο στην κατηγορία «Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας
του Δημοσίου» στην εκδήλωση «Επιχειρηματικά Βραβεία Χρήμα» που διοργάνωσε για 14η συνεχή χρονιά η ETHOS MEDIA Α.Ε
και το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ.
Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει εδώ και δεκαετίες με συνέπεια, υπευθυνότητα και ευαισθησία να παρέχει άριστης ποιότητας νερό
παράλληλα με σύγχρονες και αδιάλειπτες υπηρεσίες αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό
της Αττικής, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει το φυσικό περιβάλλον. Η άριστη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού σε
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συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευσή του, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση,
εξασφαλίζει στην Εταιρεία την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξής της και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ανοδική πορεία.
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
Το 2017, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε για πρώτη φορά σε κατάρτιση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημοσιοποιώντας μη χρηματο‐
οικονομικά στοιχεία, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης και των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε
σχέση με θέματα κοινωνικά – περιβαλλοντικά – εργασιακά – το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων – την καταπολέμηση της
διαφθοράς και της δωροδοκίας.
Ο Απολογισμός συντάχθηκε βάσει των βασικών επιλογών των προτύπων του GRI και παρέχει πληροφορίες με μετρήσιμα
στοιχεία για τις δράσεις της εταιρείας και τον αντίκτυπο αυτών αναφορικά με τα παραπάνω θέματα. Για τη σύνταξη ελήφθησαν
υπόψη οι απαιτήσεις του νόμου και τα πιο ουσιαστικά θέματα των ενδιαφερομένων μερών της ΕΥΔΑΠ , όπως προέκυψαν από
σχετική έρευνα στις αρχές του 2017, που αντανακλούν τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Οι επιδράσεις της Εταιρείας
αξιολογήθηκαν σε εθνική κλίμακα, ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Στον Απολογισμό γίνεται περιγραφή των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει η Εταιρεία,
των μετρήσιμων αποτελεσμάτων των πολιτικών αυτών, των κυριότερων κίνδυνων που αφορούν τα εν λόγω θέματα και
συνδέονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και οι οποίοι είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς
αυτούς καθώς και του τρόπου με τον οποίο η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται τους κινδύνους αυτούς, πάντα με γνώμονα την κοινωνική
ευημερία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξή.
Γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος
Στις 22 Μαΐου 2017, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1751, η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία είχε ως θέμα: «Έγκριση γενικών
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών
ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.»
Σκοπός της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για
διάφορες χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και της
μεθόδου ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους
υδατικού πόρου, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων και να διασφαλίζεται ο
συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του
ανθρώπου.
Ειδικότερα η συγκεκριμένη ΚΥΑ έχει ως κύριο στόχο να διασφαλίζει:
α) ότι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων
και,
β) επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό
που καθορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της αποκατάστασης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές
συνθήκες.
Η ΕΥΔΑΠ εξετάζει την εφαρμογή των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος σύμφωνα με την
ανωτέρω ΚΥΑ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Ιούνιος 2017
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2017, στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι,
όπου μεταξύ άλλων επικύρωσε την εκλογή του κ. Αλέξανδρου Πουλιάση ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και τον
ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικό Μέλος, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της
ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.)
της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και της
επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., τη διανομή μερίσματος χρήσης 2016, ύψους 0,11
ευρώ ανά μετοχή μεικτό και τέλος επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές».
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Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
Στις 23 Ιουνίου 2017, το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μετά την επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2017 του
ορισμού του κ. Αλέξανδρου Πουλιάση ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως
ακολούθως:
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης ‐ Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρδαράς ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Πουλιάσης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σταυρουλάκης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Βράβευση Εκσυγχρονισμού Λειτουργιών‐Καθιέρωση Στοχοθεσίας
ΕΥΔΑΠ: Η Πρώτη Εταιρεία του Δημοσίου που Βραβεύεται για τον Εκσυγχρονισμό των Λειτουργιών της.
Το πρώτο βραβείο για την πρωτότυπη υλοποίηση εφαρμογής του συστήματος Διοίκησης μέσω στόχων απέσπασε η ΕΥΔΑΠ στην
Τελετή Απονομής των Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Awards 2017, τον Ιούνιο του 2017. Πρόκειται για ένα έργο παρακολούθησης
της εκτέλεσης των στόχων όλων των οργανωτικών μονάδων της εταιρείας και κατ’ επέκταση εκσυγχρονισμού και απλοποίησης
των διαδικασιών οργάνωσης της εταιρείας.
Με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προχώρησε δυναμικά στην
εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων. Βασικοί πυλώνες αυτής της εφαρμογής είναι αφενός ο καθορισμός και η
υλοποίηση των στόχων και αφετέρου η ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και η
κατάρτιση Εκθέσεων Αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε οργανωτική μονάδα της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, μετά την υιοθέτηση και κατάρτιση της Στοχοθεσίας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, σχετικά με τις εν εξελίξει
δράσεις και τον γενικότερο προγραμματισμό κάθε τομέα ευθύνης, η ΕΥΔΑΠ σχεδίασε και υλοποίησε ένα έργο παρακολούθησης
της εκτέλεσης των στόχων όλων των οργανωτικών μονάδων, είτε στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας είτε
ως πάγιες εργασίες.
Πέρα από αυτή καθαυτή την υλοποίηση του αρχικού σκοπού, δηλαδή της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης της πορείας
των δράσεων που υλοποιούνται, σκοπός του εγχειρήματος είναι και η χρήση του μηχανισμού αυτού ως μέσο άντλησης
πληροφοριών οι οποίες θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση των ιεραρχικών δομών, στην αποτελεσματικότερη άσκηση διοίκησης,
στον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών και γενικότερα στη λήψη αποφάσεων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ META TO Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2017
Νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο
Διπλάσια ποσότητα δωρεάν νερού προσφέρει η ΕΥΔΑΠ με το Νέο Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ), το οποίο επεκτείνεται στους
δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Πιο συγκεκριμένη, η ΕΥΔΑΠ από την 1 Ιουλίου 2017 προσφέρει σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Ν. 4389/2016
(δικαιούχους ΚΕΑ):
1. Δωρεάν ποσότητα νερού 2μ3 ανά μήνα ανά μέλος νοικοκυριού.
2. Δωρεάν ποσότητα νερού 3μ3 ανά μήνα, για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%, η οποία θα προκύπτει από έγκυρο
πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
3. Την εφαρμογή του ΕΕΤ, στην παροχή νερού της κύριας (ιδιόκτητης ή μισθωμένης) κατοικίας, στην οποία διαμένει ο
δικαιούχος.
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4. Την εφαρμογή του ΕΕΤ και στους δικαιούχους οι οποίοι διαμένουν μόνιμα, σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία ή
φιλοξενούνται.
5. Την εφαρμογή του ΕΕΤ και στους εκτός δικτύου ύδρευσης πελάτες, που τιμολογούνται από την ΕΥΔΑΠ, με δικαιώματα χρήσης
αποχέτευσης.
6. Την εφαρμογή του ΕΕΤ και για τους πελάτες στους οποίους έως σήμερα χορηγείται το ΕΕΤ, εφόσον πληρούν τα κριτήρια
υπαγωγής τους στο Ν. 4389/16 και υποβάλουν νέα αίτηση στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ από 1/7/2017 έως 31/7/2017.
7. Την εφαρμογή του ΕΕΤ σε λογαριασμούς οι οποίοι θα εκδοθούν από 1/7/2017 και εφεξής και θα αφορούν σε καταναλώσεις
που θα πραγματοποιηθούν από 1/5/2017 και μετά και σε κάθε περίπτωση από την έκδοση του επόμενου λογαριασμού από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον δικαιούχο.
Επιπλέον οι δικαιούχοι που λαμβάνουν ήδη μειωμένο ειδικό τιμολόγιο από την ΕΥΔΑΠ (πολύτεκνοι, υπερήλικες) έχουν το
δικαίωμα να επιλέξουν το τιμολόγιο με τους ευνοϊκότερους όρους. Οι δικαιούχοι του ΕΕΤ θα ελέγχονται ως προς την τήρηση των
κριτηρίων υπαγωγής ανά τακτά διαστήματα. Το ΕΕΤ θα βρίσκεται σε ισχύ με την παραπάνω μορφή, μέχρι την υλοποίηση της ΚΥΑ
132275/19.05.2017 (ΦΕΚ 1751Β'/22.05.2017), η οποία αφορά σε κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης υπηρεσιών παροχής
νερού.
Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
Τον Ιούνιο του 2017, μετά τις εκλογές των εργαζομένων, για την ανάδειξη δύο εκπροσώπων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας, εκλέχτηκαν οι κ.κ. Εμμανουήλ Αγγελάκης και Γεώργιος Αλεξανδράκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη
τα αποτελέσματα των εκλογών, κατά την συνεδρίαση του την 6η Ιουλίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης ‐ Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρδαράς ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Πουλιάσης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σταυρουλάκης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Αλεξανδράκης ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημιουργία Νέας Διεύθυνσης
Στις 20 Ιουλίου 2017, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, δημιουργήθηκε νέα Διεύθυνση με τίτλο «Διεύθυνση Ψηφιακής
Διοικητικής Πληροφόρησης», η οποία θα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων λειτουργιών της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα:





την συγκέντρωση των δεδομένων όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας σε ενιαία πλατφόρμα,
στο πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων,
την διαμόρφωση συστήματος αναφορών (Reporting) στην Εταιρεία, με κατάλληλες τεχνικές οπτικοποίησης,
την συμβολή στην λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων, μέσω ανάλυσης μεγάλου όγκου
δεδομένων,
την συμβολή στην ευθυγράμμιση και συμμόρφωση της Εταιρείας με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation, ΕΕ
679/2016).

Επίσης η νέα Διεύθυνση θα έχει ως αντικείμενο:




την εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων στην Εταιρεία,
την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στόχων και την παροχή των σχετικών πληροφοριών στην
Διοίκηση,
την επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων υλοποίησης των στόχων και των σχετικών αναφορών.
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Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
Στις 26 Ιουλίου 2017, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2017‐2021. Η μεθοδολογία που ακολουθείται
βασίζεται στην αποτύπωση όλων των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης και στον σχεδιασμό των προβλέψεων πενταετίας
ανά Γενική Διεύθυνση. Συντάχθηκε το πλάνο κεφαλαιουχικών επενδύσεων πενταετίας και διαμορφώθηκαν με δεδομένα και με
τις απαιτούμενες συνέργειες των Γενικών Διευθύνσεων οι παράμετροι, που θα χαρακτηρίζουν το περιβάλλον της ΕΥΔΑΠ το
διάστημα που αναφέρεται το επιχειρηματικό σχέδιο. Όλες οι απαιτούμενες δράσεις σύνταξης του επιχειρηματικού πλάνου
γίνονται σε συνεργασία με την Διοίκηση, η οποία καθόρισε το όραμα, την αποστολή και τους στρατηγικούς άξονες του.
Οι στρατηγικοί άξονες που τέθηκαν περιλαμβάνουν:


Σταδιακή επέκταση δραστηριοτήτων στη νησιωτική Ελληνική επικράτεια μέσω της ΕΥΔΑΠ Νήσων καθώς και σε Δήμους εκτός
περιοχής ΕΥΔΑΠ, με ρόλο συμβούλου.
 Υλοποίηση ενεργειακού προγράμματος σε δύο άξονες:
o μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ,
o παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Έγινε μελέτη του Μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της ανάλυσης του κλάδου νερού. Ο κλάδος υδάτων σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:


Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος πόρος. Τα αποθέματα γλυκού νερού ανανεώνονται μέσω του
υδρολογικού κύκλου, ωστόσο η διαθέσιμη ποσότητα νερού είναι περιορισμένη και απαιτείται η σωστή διαχείριση του.
 Η αυξανόμενη πίεση που ασκείται στο υδατικό περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση νερού καθώς και από την ρύπανση
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες καθιστούν όλο και πιο αναγκαία την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών προστασίας,
ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων.
 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης λειτουργούν σε αρκετά αυστηρό ρυθμιστικό
περιβάλλον που επηρεάζεται έντονα από περιβαλλοντικές και οικονομικές συνθήκες.
 Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την παροχή νερού συνήθως ορίζεται από περισσότερα του ενός υπουργεία. Τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συμμορφώνονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα (όπως η
οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων).
 Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την παροχή νερού περιλαμβάνει κυρίως :
o τον καθορισμό των κανόνων τιμολόγησης,
o την έγκριση των αυξήσεων στα τιμολόγια,
o τον καθορισμό, την επίβλεψη και την επιβολή των απαραίτητων κανονισμών για την ποιότητα των υπηρεσιών
και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι προκλήσεις στον κλάδο των υδάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που λαμβάνονται υπόψη στην σύνταξη του πενταετούς
επιχειρηματικού πλάνου αφορούν στα εξής θέματα:








Διασφάλιση των ευπαθών πόρων
Δημιουργία θέσεων εργασίας/ Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
Διαχείριση στερεών αποβλήτων (η αξία του νερού στην κυκλική οικονομία)
Έλεγχος των υδάτινων πόρων για μικρορυπαντές
Κατάλληλη τιμολόγηση του νερού
Έλεγχος των αυξανόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
Διασφάλιση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων

Στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου προβλέπεται η κατασκευή και διαχείριση των παγίων που προορίζονται για πολυετή
χρήση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Λαμβάνεται υπόψη ότι οι οργανισμοί στον κλάδο ύδρευσης και αποχέτευσης
σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα πάγια τους με στόχο την μακροχρόνια χρήση τους, για παράδειγμα μερικά έργα υποδομής
έχουν ωφέλιμο χρόνο ζωής άνω των 50 ετών. Η πρόκληση έγκειται στο γεγονός ότι οι οργανισμοί στον κλάδο ύδρευσης και
αποχέτευσης πρέπει να αναπτύσσουν ένα επίπεδο ευελιξίας στη διαχείριση και σχεδίαση των παγίων τους ώστε αυτά να
προσαρμόζονται στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόβλεψη υλοποίησης επενδύσεων και κατάστρωσης δράσεων ανάπτυξης περιβαλλοντικής
συνείδησης και ευαισθησίας. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία του νερού, τις αμοιβαίες προτεραιότητες και ανάγκες
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αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση που μπορεί να επιτευχθεί με την συνεχή ενημέρωση των καταναλωτών και των λοιπών
ενδιαφερόμενων μερών.
Για την περίοδο 2017‐2021, στο υπό ανάπτυξη επιχειρηματικό σχέδιο ο προϋπολογισμός επενδύσεων ανέρχεται σε €951,8 εκατ.
Στην κατάστρωση του σχεδίου εξετάζονται δυο σενάρια διαφορετικών εκτιμώμενων εκπτώσεων. Το βασικό σενάριο του
επιχειρηματικού σχεδίου βασίζεται σε προβλέψεις υψηλών εκπτώσεων και σε αυτό οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μετά
εκτιμώμενης έκπτωσης ανέρχονται σε €601,1 εκατ.
Η χρηματοδότηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων προβλέπεται να καλυφθεί μέσω των θετικών λειτουργικών ταμειακών
ροών, των επιχορηγήσεων και των υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων.
Το 2017, ο Κύκλος Εργασιών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα €331,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 0,7% συγκριτικά με το 2016.
Την περίοδο 2016–2021, ο Κύκλος Εργασιών προβλέπεται να σημειώσει θετικό μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (CAGR) ύψους
1,9%.
► Σημειώνουμε ότι δεν έχει ενσωματωθεί στις προβλέψεις εκτίμηση των επιπτώσεων της νέας τιμολογιακής πολιτικής. Στην ΚΥΑ
κοστολόγησης και τιμολόγησης καθορίζεται ότι οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύψει από το Περιβαλλοντικό Κόστος ή Κόστος
Πόρου, θα ενσωματωθεί στα τιμολόγια.
► Τα έσοδα από κατασκευές έργων προς Ελληνικό Δημόσιο αντιστοιχούν σε έργα που θα εκτελεστούν από την ΕΥΔΑΠ με
εργολαβικό όφελος και θα απαιτηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού κανονιστικού
πλαισίου.
► Τα αυξημένα έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος θα προκύψουν από την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διαθέτει η Εταιρεία.
► Ενδεικτικά, προβλέπεται αύξηση των εσόδων κατά €1,3 εκατ. ετησίως από την λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού στο
φράγμα του Ευήνου, η κατασκευή του οποίου θα ολοκληρωθεί το 2019.
► Τα οικονομικά οφέλη του επενδυτικού πλάνου θα επηρεάσουν θετικά τα μεγέθη της Εταιρίας κυρίως μετά το 2021 λόγω της
ολοκλήρωσης αρκετών έργων μετά το πέρας της πενταετίας (π.χ. έργα ανατολικής Αττικής).
► Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της προβλεπόμενης περιόδου αφορούν 43% για έργα της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής,
34,3% για έργα Γενικής Διεύθυνσης Ύδρευσης, 14,8%για έργα Γενικής Διεύθυνσης Αποχέτευσης και τέλος 8,3% για έργα της
Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστηρικτικών Λειτουργιών.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εκτιμάται ότι θα μειωθούν την προβλεπόμενη περίοδο καθώς θα γίνει χρήση τους για την
χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου.
Το EBITDA αναμένεται να ανέλθει σε €112,4 εκατ. το 2021 σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (CAGR) ίσο με 5,2% σε
σχέση με το 2016. Το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 31,1% το 2021 από 26,5% το 2016.
Τα στρατηγικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού σχεδίου της ΕΥΔΑΠ για το διάστημα 2017‐2021 είναι τα εξής:
Το όραμα της ΕΥΔΑΠ είναι να παραμείνει η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του νερού στην
Ελλάδα, προσανατολισμένη πάντα στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
Η αποστολή της ΕΥΔΑΠ είναι να παρέχει ποιοτικό και φθηνό πόσιμο νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες και να το αποδίδει
πίσω στο περιβάλλον καθαρό, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία
και με γνώμονα τη συνεισφορά της στην κοινωνική ευημερία.
Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ είναι βασισμένη στην επίτευξη μιας ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος:


του κοινωνικού συνόλου,



των πελατών,



των εργαζομένων,



των μετόχων και
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όλων των εχόντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν.

Πυλώνας της στρατηγικής της Εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
πελάτες της, σε συνδυασμό με ένα οικονομικό τιμολόγιο.
Στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπηρέτησης, η ΕΥΔΑΠ κινείται βάσει ενός πελατοκεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης με
εκσυγχρονιστικές μεθόδους, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών και η διασφάλιση της οικονομικής
ευρωστίας της Εταιρείας.
Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού περιλαμβάνει:
Κύριους άξονες λειτουργίας









Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ
Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών
Επέκταση του πελατολογίου ‐ Αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
Αξιοποίηση τεχνολογίας & καινοτομίας
Διευθέτηση του ρυθμιστικού & συμβατικού πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο
Αυστηρή εφαρμογή & συμμόρφωση με όλα τα ποιοτικά & λειτουργικά πρότυπα

Κύριες δράσεις Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εκσυγχρονισμού
 Ανασχεδίαση και απλοποίηση εσωτερικών & εξωτερικών διαδικασιών
 Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων τηλελέγχου & τηλεχειρισμού
 Εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για αποφυγή επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων βλαβών
 Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης κινδύνων
 Επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για εξυπηρέτηση των πελατών
 Εφαρμογή νέου μοντέλου συνεργασίας με τους Δήμους
 Ενδυνάμωση της κανονιστικής συμμόρφωσης & λήψη σχετικών πιστοποιήσεων
 Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέες δραστηριότητες & επέκταση σε περιοχές εντός και εκτός Αττικής.
Μελετάται η SWOT ανάλυση της εταιρείας, επί της οποίας εδράζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός ώστε να υπάρχει πλήρης
αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών χαρακτηριστικών της εταιρείας. Σχεδιάζεται η αξιοποίηση των δυνατών σημείων της
εταιρείας με επενδύσεις που θα προσθέσουν αξία, ενώ προγραμματίζονται οι δράσεις αντιμετώπισης των αδύνατων
σημείων και διαχείρισης των κινδύνων του εταιρικού περιβάλλοντος. Παραμένει κύριο μέλημα η ανάδειξη και η αξιοποίηση
των ευκαιριών για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και διεύρυνσης δραστηριοποίησης γεωγραφικά και διεθνώς με
κατάλληλες συνεργασίες.
Η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου 2017‐2021 στοχεύει στην αξιοποίηση των διαθεσίμων της εταιρείας και θα εξετάσει
εναλλακτικά σενάρια βασισμένα στις παραδοχές που βασίζεται η ανάπτυξή του.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017
Μέσα στο Β’ Εξάμηνο του 2017 η ΕΥΔΑΠ αναμένεται να συνεχίσει την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017‐2021 και τη
στρατηγική της η οποία είναι προσανατολισμένη στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Κατά το 2ο εξάμηνο κάθε έτους
αποτυπώνεται η αύξηση της κατανάλωσης που παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών της
εταιρείας σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο.
Η Εταιρεία προβλέπεται να συνεχίσει την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εφαρμόζοντας το ειδικό
κοινωνικό τιμολόγιο.
Συγχρόνως, η Εταιρεία θα συνεχίσει την εφαρμογή αυστηρών πλαισίων συνεργασίας με τους ΟΤΑ και λοιπές κατηγορίες
πελατών, με στόχο να αυξηθεί περαιτέρω το ποσοστό εισπραξιμότητας των απαιτήσεων από αυτούς αλλά και να προστατεύσει
τον πολύτιμο φυσικό πόρο που διαχειρίζεται. Πρωταρχικός στόχος παραμένει, ο περαιτέρω εξορθολογισμός των δαπανών και η
μείωση των λειτουργικών εξόδων, μέσω της συνεχούς βελτίωσης και απλούστευσης εταιρικών διαδικασιών που ενισχύουν και
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την λειτουργική αποδοτικότητα της Εταιρείας καθώς και η σταθερή κερδοφορία της, η οποία αποτυπώνεται κάθε χρόνο με την
σημαντική διανομή μερίσματος..
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ A’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017
Η Εταιρεία διαχειρίζεται το κεφάλαιό της με τρόπο τέτοιο ώστε να εκπληρώνει τους σκοπούς της, όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 4α του άρθρου 1 του Ν.2744/99. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου απαγορεύεται η σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της, που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των σχετικών με την
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου
δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση του ενεργητικού της ΕΥΔΑΠ που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των σχετικών με την παροχή
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της.
Η Εταιρεία την τρέχουσα περίοδο δεν έχει προβεί σε δανεισμό είτε μακροπρόθεσμο είτε βραχυπρόθεσμο. Μετά την εισαγωγή
της στο χρηματιστήριο το 2000 και μέχρι το 2013 η Εταιρεία είχε προβεί κυρίως σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό, προκειμένου να
ανταποκριθεί στις λειτουργικές της υποχρεώσεις λόγω της μη πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης από ορισμένους ΟΤΑ και
άλλους δημόσιους φορείς.
Η Εταιρεία φροντίζει να διατηρεί ικανοποιητικό ύψος κεφαλαίων προκειμένου να εξυπηρετεί τους σκοπούς της εφαρμόζοντας
την κατάλληλη μερισματική πολιτική.
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

9.125

2.855

9.125

2.855

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

264.854

280.544

263.815

279.471

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

239.884

224.766

239.856

224.742

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

20.027

22.598

20.027

22.598

0

0

1.210

1.210

533.890

530.763

534.033

530.876

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Σύνολο

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται με
συγκέντρωση του μεγαλύτερου τμήματος των διαθεσίμων της Εταιρείας στην Τράπεζα της Ελλάδος και με περιορισμό της
έκθεσης στα λοιπά ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα.
Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν σχετικά περιορισμένο
βαθμό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από ΟΤΑ, η Εταιρεία
εξετάζει την δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κατάρτισης συμβάσεων (διαχείρισης δικτύων ή
διακανονισμούς) ή μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εσόδων & Απαιτήσεων και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ειδικών πελατών, ελέγχουν διαρκώς τις απαιτήσεις
της Εταιρείας, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατηγορίες πελατών) και ενσωματώνουν τις πληροφορίες
αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου.
Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών
εξετάζει σε συνεχή βάση και διευθετεί μέσω της δικαστικής οδού (ΝΔ 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»)
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς είσπραξη από υδροληψία, δικαιώματα χρήσης και δικαιώματα σύνδεσης ακινήτων από ιδιώτες και
ΟΤΑ.
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής
εξασφάλισης.
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών
πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρία, είναι
επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.
(γ) Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται με το μετοχικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, το οποίο αποτελεί μακροπρόθεσμη, στρατηγική
επένδυση κι ως εκ τούτου περιορίζεται σε προκαθορισμένα όρια θέσης (Position Limits)
(δ) Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο
Με κοινή υπουργική απόφαση της 3.12.2013 που εκδόθηκε βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων ορίστηκε ότι οι οφειλές του
Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρεία από επιχορηγούμενες δαπάνες επενδυτικού προγράμματος για τη δεκαετία 2000‐2010
που απορρέουν από την 9.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία ύψους Ευρώ 294 εκατ. περίπου
αποσβένονται με μη φορολογικές οφειλές ισόποσης αξίας της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι τις 30.6.2013 οι οποίες
αφορούν το κόστος του διατεθέντος σε αυτήν αδιύλιστου νερού περιόδου 25.10.2004‐30.06.2013. Με την ίδια κοινή υπουργική
απόφαση αποσβέστηκαν και οι λοιπές αξιώσεις μέχρι την 30.06.2013 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ. Με απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 27η Δεκεμβρίου 2013 έγινε αποδεκτή η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.
Ωστόσο εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει το τίμημα του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου
ύδατος. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει και μετά την 30.06.2013, να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου
ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που
ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΠΔΔ» (σημ.27) επιβαρύνοντας τα αποτελέσματά της.
Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ για τα νερά, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν.3199/2003, εκδόθηκε η
Κ.Υ.Α.135275/2017 (ΦΕΚ Β 1751/22‐05‐2017), με θέμα την «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών
ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».
Σκοπός της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για
διάφορες χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και της
μεθόδου ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους
υδατικού πόρου, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων και να διασφαλίζεται ο
συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του
ανθρώπου.
Η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να εξασφαλίζει την επαρκή ανάκτηση του κόστους, όπως και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των
επενδύσεων στον αστικό κύκλο, δηλαδή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, εντός των οικισμών.
Η ΕΥΔΑΠ εξετάζει την εφαρμογή των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος σύμφωνα με την
ανωτέρω Κ.Υ.Α. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτής «Οι υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ΕΥΑΘ ΑΕ ή άλλων παρόχων υπηρεσιών ύδατος εφαρμόζονται ως έχουν μέχρι την λήξη ισχύος τους».
(ε) Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα
Σχετικά με την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι σχετικά με τα όσα αναφέρθηκαν στην ετήσια
οικονομική έκθεση του ομίλου στις 31.12.2016.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στη φύση των συναλλαγών των συνδεδεμένων μερών σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
Α) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2017

30.06.2016

Αμοιβές (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Εκτελεστικών Συμβούλων)

57

57

Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ.

40

40

Σύνολο

97

97
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Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

27.879

26.704

27.879

26.704

247

32

247

32

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Έργα για λογαριασμό Ελληνικού
Δημοσίου)

4.030

3.769

4.030

3.769

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες (Διακανονισμοί
Δήμων)

9.115

21.038

9.115

21.038

49.194

38.964

49.194

38.964

‐

‐

24

24

258

258

258

258

1) Συναλλαγές


Έσοδα



Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων)

2) Υπόλοιπα

Απαιτήσεις από πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο)
Απαίτηση από Ε.ΥΔ.Α.Π. Νήσων
Λοιπές απαιτήσεις (από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη
ελλείμματος και αποζημίωση προσωπικού)

Οι συναλλαγές με το Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ αφορούν έσοδα υδροληψίας τιμολογημένα και δεδουλευμένα, καθώς επίσης και
δεδουλευμένα έσοδα από το κόστος κατασκευής έργων για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π».
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Γαλάτσι, 27 Σεπτεμβρίου 2017
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ., Μέλος

Ιωάννης Μπενίσης

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καρδαράς

Μέλος

Αλέξανδρος Πουλιάσης

Ανεξάρτητο Μέλος

Γεώργιος Μακρυνός

Μέλος

Νικόλαος Σαράντης

Μέλος

Μιχαήλ Σταυρουλάκης

Ανεξάρτητο Μέλος

Γεώργιος Χαλαμπαλάκης

Μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης

Μέλος

Χρήστος Μιστριώτης

Μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης

Μέλος

Γεώργιος Αλεξανδράκης

Μέλος

Ακριβές Αντίγραφο εκ του υπ’ αριθμ. 1228
Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2017
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μπενίσης
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3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.44724/06/Β/99/52
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία



Ενδιάμεση Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2017 & 2016



η
Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2017 & 2016



Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2017 & 31ης Δεκεμβρίου 2016



Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30ης Ιουνίου 2017 & 2016



Ενδιάμεσες Καταστάσεις Ταμειακών Ροών της 30ης Ιουνίου 2017 & 2016



η
Σημειώσεις επί των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017

Οι παρούσες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σελ. 25 έως 51 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας την 27 Σεπτεμβρίου 2017. Υπογράφηκαν κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κάτωθι:

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Διευθύντρια των Οικονομικών
Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Κωνσταντίνος Αντ.
Παπαδόπουλος
Α.Δ.Τ. Π 720446

Ιωάννης Εμμ. Μπενίσης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 521661

Λεμονιά Μαρκ. Σκυλάκη
Α.Δ.Τ. Ξ 971227
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε.
Α/17806

Δήμητρα Βασ. Ζαρκαδούλα
Α.Δ.Τ. ΑΒ 253061
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε.
Α/112285
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επωνυμία Εταιρείας:

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης

Διακριτικός Τίτλος

Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.

Έδρα:

Ωρωπού 156 – Γαλάτσι

Ημερομηνία Σύστασης:

25.10.1999

Διάρκεια Εταιρείας:

100 έτη

Κύρια Δραστηριότητα:

Ύδρευση – Αποχέτευση

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η:

121578960000

Αρμόδιο Υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών

Αρ. Φορολογικού Μητρώου:

094079101

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Κ.Παπαδόπουλος,
Ι.Μπενίσης,
Κ.Βαφειάδης, Ι.Καρδαράς,
Α.Πουλιάσης, Γ.Μακρυνός, Γ.Χαλαμπαλάκης, Μ.Σταυρουλάκης,
Ν.Σαράντης, Π.Σκουλαρίκης,
Χ.Μηστριώτης,
Εμ.Αγγελάκης,
Γ.Αλεξανδράκης

Ημερομηνία Λήξης της Τρέχουσας Περιόδου:

30 Ιουνίου 2017

Διάρκεια:

6 μήνες

Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

Συνοπτικές Α’ Εξαμήνου

Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών
Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

27 Σεπτεμβρίου 2017

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:

Ευστράτιος Παπαρίδης ΑΜ ΣΟΕΛ 14351
Δημήτριος Σταύρου ΑΜ ΣΟΕΛ 14791

Ελεγκτική Εταιρεία:

«Σ.Ο.Λ.» Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΑΜ ΣΟΕΛ 125

Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
επί των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων:

Με Σύμφωνη Γνώμη – Θέμα Έμφασης

Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι
Οικονομικές Καταστάσεις:

www.eydap.gr
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

Κύκλος εργασιών

5

151.776

154.393

151.776

154.363

Κόστος πωληθέντων

5

(94.258)

(84.008)

(94.258)

(84.008)

57.518

70.385

57.518

70.355

1.553

2.124

1.553

2.118

5

(35.372)

(34.409)

(35.345)

(34.385)

5

(12.961)

(13.541)

(12.961)

(13.541)

10.738

24.559

10.765

24.547

(372)

(588)

(372)

(588)

Μικτά Αποτελέσματα
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

Κέρδη Εκμεταλλεύσεως

Λοιπά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα

10.126

7.059

10.125

7.058

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(240)

(4.772)

(240)

(4.771)

‐

(14.066)

Απομείωση χρεογράφων

28

(14.066)

Κέρδη περιόδου προ Φόρων

5, 28

20.252

12.192

20.278

12.180

Φόρος εισοδήματος

6, 28

(8.382)

(4.857)

(8.382)

(4.853)

Καθαρά Κέρδη περιόδου

28

Αριθμός Μετοχών
Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε Ευρώ)

7, 28

11.870

7.335

11.896

7.327

106.500

106.500

106.500

106.500

0,11

0,07

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Καθαρά κέρδη περιόδου
Αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων – Λοιπά εισοδήματα
που μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους
Ανακατάταξη από τα Ίδια Κεφάλαια ποσών που είχαν καταχωρηθεί
μέσω των συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων προηγουμένων
χρήσεων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2016

30.06.2017

11.870

7.335

11.896

7.327

4.530

31

4.530

31

‐

994

‐

994

16.400

8.360

16.426

8.352

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

3.357

3.357

3.357

3.357

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Υπεραξία
Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις

9

1.133

1.284

1.133

1.284

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

9

864.605

881.337

864.603

881.337

Επενδύσεις σε Θυγατρικές

16

‐

‐

1.210

1.210

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

17

9.125

2.855

9.125

2.855

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

10

20.027

22.598

20.027

22.598

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση

18

105.693

107.588

105.693

107.588

1.003.940

1.019.019

1.005.148

1.020.229

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα

11

11.402

12.387

11.402

12.387

Απαιτήσεις από Πελάτες

12

221.117

207.437

221.119

207.439

Λοιπές Απαιτήσεις

13

18.767

17.329

18.737

17.303

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

6

‐

15.124

‐

15.124

264.854

280.544

263.815

279.471

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

516.140

532.821

515.073

531.724

1.520.080

1.551.840

1.520.221

1.551.953

63.900

63.900

63.900

63.900

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

19

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά Κεφάλαια
Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον)

21

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

40.502

40.502

40.502

40.502

383.004

378.474

383.004

378.474

422.045

421.890

422.184

422.003

909.451

904.766

909.590

904.879

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό

20

293.290

291.214

293.290

291.214

Προβλέψεις

22

39.478

41.701

39.478

41.701

183.831

186.737

183.831

186.737

18.346

18.297

18.346

18.297

534.945

537.949

534.945

537.949

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές καταναλωτών
Εγγυήσεις Καταναλωτών
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

14

37.262

78.190

37.257

78.182

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

6

4.904

‐

4.904

‐

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

15

33.518

30.935

33.525

30.943

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

75.684

109.125

75.686

109.125

1.520.080

1.551.840

1.520.221

1.551.953

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ
2017

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Υπόλοιπο την
η
1 Ιανουαρίου 2017

63.900

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

40.502

22.207

355.765

Αποθεματικά
Χρεογράφων

502

Καθαρά Κέρδη περιόδων
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

63.900

2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Υπόλοιπο την
η
1 Ιανουαρίου 2016

63.900

40.502

22.207

355.765

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

40.502

22.207

355.765

5.032

Αποθεματικά
Χρεογράφων

(619)

Καθαρά Κέρδη περιόδων
Ανακατάταξη από τα Ίδια
Κεφάλαια ποσών που είχαν
καταχωρηθεί μέσω των
συγκεντρωτικών συνολικών
εσόδων προηγουμένων χρήσεων

994

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

31

Μερίσματα
Υπόλοιπο την
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

421.890

904.766

11.870

11.870

(11.715)

(11.715)

422.045

909.451

4.530

Μερίσματα
Υπόλοιπο την
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Αποτελ.
Σύνολο ιδίων
(κέρδη) εις νέον κεφαλαίων

63.900

40.502

22.207

355.765

406

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποθεματικά
Χρεογράφων

40.502

22.207

355.765

4.530

Αποτελ.
Σύνολο ιδίων
(κέρδη) εις νέον κεφαλαίων

485.185

966.940

7.335

7.335

994
31
(33.015)

(33.015)

459.505

942.285

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2017

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Υπόλοιπο
η
την 1 Ιανουαρίου 2017

63.900

502

Καθαρά Κέρδη περιόδων
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

2016
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Υπόλοιπο
η
την 1 Ιανουαρίου 2016

63.900

40.502

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

63.900

40.502

22.207

Τακτικό
αποθεματικό

22.207

355.765

Λοιπά
Αποθεματικά

355.765

5.032

Αποθεματικά
Χρεογράφων

(619)

Καθαρά Κέρδη περιόδων
Ανακατάταξη από τα Ίδια
Κεφάλαια ποσών που είχαν
καταχωρηθεί μέσω των
συγκεντρωτικών συνολικών
εσόδων προηγουμένων χρήσεων

994

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

31

Μερίσματα
Υπόλοιπο την
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

422.003

904.879

11.896

11.896

(11.715)

(11.715)

422.184

909.590

4.530

Μερίσματα
Υπόλοιπο την
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Αποτελ.
Σύνολο ιδίων
(κέρδη) εις νέον) κεφαλαίων

63.900

40.502

22.207

355.765

406

4.530

Αποτελ. (κέρδη
εις νέον)

485.285

967.040

7.327

7.327

994
31
(33.015)

(33.015)

459.597

942.377

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1‐30.06.2017

1.1‐30.06.2016

1.1‐30.06.2017

1.1‐30.06.2016

Κέρδη προ φόρων

20.252

12.192

20.278

12.180

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων

22.299

22.821

22.299

22.821

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών

Λειτουργικές δραστηριότητες

(3.650)

(3.630)

(3.650)

(3.630)

Μειώσεις /Μεταφορές ενσωμάτων και ασώματων ακινητοποιήσεων

0

(144)

0

(144)

Απομείωση χρεογράφων

0

14.066

0

14.066

(60)

(66)

(60)

(66)

1.165

2.037

1.165

2.037

Έσοδα χρεογράφων
Προβλέψεις για παροχές προσωπικού

(1.830)

2.657

(1.830)

2.657

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

(10.065)

(6.992)

(10.065)

(6.992)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

240

4.772

240

4.772

1.648

4.506

1.653

4.542

641

(247)

641

(247)

2.227

(3.444)

2.229

(3.443)

49

44

49

44

911

748

911

748

(61)

(11)

(61)

(11)

(147)

(188)

(147)

(188)

33.619

49.121

33.652

49.146

60

66

60

66

5.429

6.163

5.429

6.163

(5.221)

(5.385)

(5.220)

(5.385)

Λοιπές Προβλέψεις

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) Μείωση
Απαιτήσεων
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα
Αύξηση (Μείωση)
Λειτουργικών Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Εγγυήσεις καταναλωτών
Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων

(196)

(540)

(196)

(540)

Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών

744

272

744

272

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

816

576

817

576

(50.125)

(5)

(50.125)

(5)

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

(50.125)

(5)

(50.125)

(5)

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

(15.690)

49.692

(15.656)

49.717

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης Περιόδου

280.544

260.419

279.471

259.342

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

264.854

310.111

263.815

309.059

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης» (η “Ε.ΥΔ.Α.Π.”, ή η “Εταιρεία”) ιδρύθηκε το 1980 μετά από την
συγχώνευση της Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων και του Οργανισμού Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΝΠΔΔ.
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ωρωπού 156, Γαλάτσι 111 46, Αθήνα.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα διύλισης και προμήθειας νερού και την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και
επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, όπου αναφέρονται οι όροι
λειτουργίας της, η Ε.ΥΔ.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση,
ανάπτυξη και ανανέωση των εγκαταστάσεων και δικτύων προμήθειας νερού και αποχέτευσης μέσα στα όρια της περιοχής
ευθύνης της.
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες προμήθειας και διανομής νερού και υπηρεσίες αποχέτευσης
στην περιοχή της Αττικής για 20 χρόνια ξεκινώντας από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 2744/1999. Το δικαίωμα αυτό
δεν είναι μεταβιβάσιμο και μπορεί να ανανεωθεί μετά από γραπτή συμφωνία της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Η δραστηριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν.4313/2014 εκτείνεται στους δήμους της Περιφέρειας
Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο θ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.3852/2010, πλην των Δήμων Αίγινας, Τροιζηνίας,
Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
Με το άρθρο 35 παρ. 2 του Νόμου 4053/2012 η Ε.ΥΔ.Α.Π. μπορεί μέσω θυγατρικών εταιρειών να αναλαμβάνει δραστηριότητες
και εκτός πεδίου αρμοδιότητάς της (η οποία καθορίστηκε με το Νόμο 1068/80) όπως ισχύει μέσω προγραμματικών συμβάσεων
του άρθρου 100 του Νόμου 3852/2010. Στην περίπτωση αυτή στις θυγατρικές εφαρμόζεται το σύνολο του νομοθετικού και
ρυθμιστικού πλαισίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. με εξαίρεση την τιμολογιακή πολιτική η οποία θα καθορίζεται με τις προγραμματικές
συμβάσεις. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ίδρυσε τον Ιούλιο του 2011, (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 6773/19.07.2011, Aπόφ. Δ.Σ. 17241/13.05.2011),
Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ
Α.Ε.», στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό 100%. Συνεπώς συντάσσει από το 2011 Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις.
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές και έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
(Δ.Λ.Π.) 34, «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις».

3.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
να είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017.
Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές”
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι
τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις
μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που
προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014‐2016
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014‐2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016. Η κατωτέρω βελτίωση έχει
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η κατωτέρω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και
του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις γνωστοποιήσεις , ισχύουν
για τις συμμετοχές της οντότητας που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες».
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
και τον Όμιλο.
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά
μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα.

είναι υποχρεωτικά για

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση και
επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις
προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό
μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών
ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο
Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον
μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016.
Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» που αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά
στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11
Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με
έναν πελάτη με περιορισμένες εξαιρέσεις, ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου,
διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την
αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές
στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές
κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο
μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις..

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» που
προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική
ρύθμιση από το κράτος.
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με
μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» σύμφωνα με τα προηγούμενα
λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης,
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι
οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που
αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο
απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω
των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από
την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει
να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό
λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε
Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» ‐ Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της
Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ολόκληρο το κέρδος ή
η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε αφορούν σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό
κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη
και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που
αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία
παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία
εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να
διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα
ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν
τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία
οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας
θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Η
τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014‐2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014‐2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, έχουν εφαρμογή σε
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέχονται από μια
οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλη οντότητα που πληροί τις προϋποθέσεις να
επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία
ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα
δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της
χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα.
Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη
χρήση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»
Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή
προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα
αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την
είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με
Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η
ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από
λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής
καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν
υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει
να εξετάζεται:
 εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα
διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών
 η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των φορολογικών
βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών
συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και
 η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού
κόστους, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή ορισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Οι βασικές λογιστικές αρχές και οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις από την πλευρά της Διοίκησης που ακολουθήθηκαν,
παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Η πολιτική της Εταιρείας σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνου παραμένει ίδια με αυτή που περιγράφεται
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2016.
Οι συνοπτικές εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας επειδή δεν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016, που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας
www.eydap.gr.
Βάση Ενοποίησης
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου όπως και της
προηγούμενης περιλαμβάνουν την Εταιρεία και την θυγατρική της «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ ΑΕ ».
Θυγατρικές εταιρίες είναι όλες οι εταιρίες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την Εταιρεία, είτε με την κατοχή
της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε με την εξάρτησή τους από την τεχνογνωσία που
τους παρέχει ο Όμιλος. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος.
Κατά την εξαγορά της θυγατρικής, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της θυγατρικής,
αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Σε περίπτωση που η αξία κτήσης είναι μεγαλύτερη της εύλογης αξίας, η διαφορά αναγνωρίζεται
ως υπεραξία. Στην αντίθετη περίπτωση που η αξία κτήσης είναι μικρότερη της εύλογης αξίας, η διαφορά πιστώνεται στα
αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία αποκτήθηκε το στοιχείο. Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας εμφανίζονται
στην αναλογία της μειοψηφίας στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκαν.
Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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Οι αποκτήσεις θυγατρικών λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της αγοράς. Τα αποτελέσματα χρήσης θυγατρικών, οι οποίες
αποκτώνται ή πωλούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης, συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης, από την ημερομηνία απόκτησης τους ή μέχρι την ημερομηνία πώλησής τους, αντίστοιχα.
Όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνονται αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών, προκειμένου τα κονδύλια να
είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου. Κατά την ενοποίηση, όλες οι
διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα καθώς και τα κέρδη και ζημίες μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται.
Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες φέρονται στο κόστος
απόκτησής τους μειωμένο με μετέπειτα προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Η Εταιρεία εξετάζει σε ετήσια βάση ή/και
οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης τη λογιστική αξία των παραπάνω συμμετοχών σε σχέση με την ανακτήσιμη αξία τους,
στη βάση της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της αγοραίας αξίας τους μείον τα έξοδα για να πραγματοποιηθεί η πώλησή τους (fair
value less cost to sell) και της αξίας χρήσης τους (value in use).

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας μειώθηκε κατά Ευρώ 2,6 εκατ. περίπου που οφείλεται κυρίως:
Στην μείωση:
 των εσόδων από κατανάλωση νερού,
 των εσόδων από χρήση υπονόμων.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά Ευρώ 10,3 εκατ. περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Η
μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως:
Στην αύξηση:
 των προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά ποσό Ευρώ 9,0 εκατ. περίπου, καθώς και στο σχηματισμό πρόβλεψης για
μελλοντικές διεκδικήσεις εργαζομένων κατά ποσό Ευρώ 3,0 εκατ. περίπου,


των αμοιβών και εξόδων προσωπικού (μη ληφθείσα άδεια) κατά ποσό Ευρώ 1,6 εκατ. περίπου,



των διαφόρων εξόδων και φόρων‐τελών κατά ποσό Ευρώ 0,9 εκατ. περίπου.

Στην μείωση:


της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων κατά ποσό Ευρώ 2,6 εκατ. περίπου,



των παροχών τρίτων κατά ποσό Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 1,0 εκατ. περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη
συγκριτική περίοδο. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως:
Στην αύξηση:
 των αμοιβών και εξόδων προσωπικού κατά ποσό Ευρώ 0,9 εκατ. περίπου,


των αμοιβών και εξόδων τρίτων κατά ποσό Ευρώ 0,8 εκατ. περίπου,



των παροχών τρίτων κατά ποσό Ευρώ 0,5 εκατ. περίπου.

Στην μείωση:


των διαφόρων εξόδων και φόρων‐τελών κατά ποσό Ευρώ 1,2 εκατ. περίπου.

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης της Εταιρείας μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,6 εκατ. περίπου. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως:
Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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Στην αύξηση:
•

των αμοιβών και εξόδων προσωπικού κατά ποσό Ευρώ 0,8 εκατ. περίπου,

•

των αμοιβών τρίτων κατά ποσό Ευρώ 0,6 εκατ. περίπου,

•

των διαφόρων εξόδων και φόρων‐τελών κατά ποσό Ευρώ 0,3 εκατ. περίπου.

Στην μείωση:
 των παροχών τρίτων κατά Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου.
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μετά την μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων (Ευρώ 4,5 εκατ. περίπου) και την αύξηση των χρηματοοικονομικών εσόδων ,
κυρίως λόγω της διευθέτησης διακανονισμών οφειλών δήμων προς την Εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας
διαμορφώθηκαν στο ποσό Ευρώ 20,2 εκατ. περίπου έναντι 12,2 εκατ. περίπου την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ
Τα κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο ποσό Ευρώ 11,9 εκατ. περίπου έναντι Ευρώ 7,3 εκατ. περίπου την
αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας (παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και λοιπές υπηρεσίες),
δεν υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν προέβη στην παρουσίαση
γνωστοποιήσεων όσον αφορά τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται σ’
έναν γεωγραφικό τομέα (λεκανοπέδιο Αττικής). Η πολιτική και η λήψη αποφάσεων είναι κοινή για όλους τους τομείς
δραστηριότητας της Εταιρείας.

6.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας περιόδου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος φόρου εισοδήματος, της
αναβαλλόμενης φορολογίας και της πρόβλεψης του φόρου των ανέλεγκτων περιόδων καθώς και των διαφορών φορολογικού
ελέγχου και αναλύεται ως εξής :
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2017

30.06.2016

6.885

11.584

1.341

455

156

(7.186)

8.382

4.853

Φόρος εισοδήματος
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος ανέλεγκτης περιόδου και
διαφορές ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης προηγούμενης
περιόδου
Αναβαλλόμενη Φορολογία
Σύνολο

Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο προέκυψε ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2017

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος υπολογιζόμενος με τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή 29%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

20.252

12.192

20.278

12.180

5.873

3.536

5.881

3.532

περιόδου

1.341

455

1.341

455

Φόρος επί μονίμων και μη εκπιπτόμενων δαπανών

1.168

866

1.160

866

Σύνολο

8.382

4.857

8.382

4.853

Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος ανέλεγκτης περιόδου και
διαφορές ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης προηγούμενης
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Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση
Στο εξάμηνο του 2017 η συνολική υποχρέωση για φόρο εισοδήματος ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 4.904 χιλ. και αναλύεται:
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2017

‐

Απαίτηση φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων

(1.834)

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος εξαμήνου 2017

6.885

Παρακρατούμενοι Φόροι

(147)

Σύνολο τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων 30.06.2017

4.904

Η Εταιρεία υπέβαλε την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και βεβαιώθηκε
φόρος ποσό Ευρώ 24,4 εκατ. περίπου. Το ποσό αυτό η εταιρεία οφείλει να το καταβάλει σε έξι μηνιαίες δόσεις, με τελευταία
καταβολή στις 29.12.2017.
Σημειώνεται επιπρόσθετα:
Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις: Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2010. Οι χρήσεις 2011
έως 2013 και 2014 έως 2015 έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις διατάξεις,
του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ. 10 του νόμου 3943/2011) και του άρθρου
65 Α του νόμου 4174/2013 αντίστοιχα. Για τις χρήσεις αυτές εκδόθηκαν εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
Ο φορολογικός έλεγχος που διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές για την χρήση 2016 είναι σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό πρόκειται να εκδοθεί άμεσα. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν πρόβλεψη για πιθανές
διαφορές, συνολικού ύψους Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου για τη χρήση 2016 και για το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί από τη σύστασή της από τις χρήσεις 2011 και εξής και δεν έχει σχηματίσει σχετική
πρόβλεψη λόγω των περιορισμένων συναλλαγών της.

7.

ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017

Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Καθαρά κέρδη περιόδου
Σταθμικός Μέσος Όρος των σε κυκλοφορία μετοχών
Κέρδη ανά μετοχή (σε €)

8.

30.06.2016

11.870

7.335

106.500

106.500

0,11

0,07

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 16.06.2017, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του
2016 μικτού ποσού 11 λεπτών (Ευρώ 0,11) ανά μετοχή (συνολικού ποσού Ευρώ 11.715 χιλ). Αντίστοιχα στην χρήση του 2015 είχε
εγκριθεί διανομή μερίσματος μικτού ποσού 31 λεπτών (Ευρώ 0,31) ανά μετοχή (συνολικού ποσού Ευρώ 33.015 χιλ.)

9.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π., πραγματοποιούνται κάθε χρόνο επενδύσεις που στόχο έχουν τον
εκσυγχρονισμό των τομέων λειτουργίας της για την ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης της
ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας, την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας του νερού και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Έτσι κατά την περίοδο 01.01.2017‐30.06.2017 η Εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους Ευρώ 3,8 εκατ. περίπου που
αφορούσαν το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, αγορές λοιπών παγίων (μηχ/κά όργανα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό)
ύψους Ευρώ 1,4 εκατ. περίπου και αγορά λογισμικών προγραμμάτων ύψους Ευρώ 0,2 εκατ. περίπου. Οι συνολικές αποσβέσεις
του εξαμήνου για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 21,9 εκατ. περίπου και οι συνολικές αποσβέσεις των
άυλων ακινητοποιήσεων για την ίδια περίοδο ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 0,3 εκατ. περίπου.
Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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10.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στο κονδύλι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνονται:


Ρυθμίσεις οφειλών Δήμων ύψους Ευρώ 9,1 εκατ. περίπου (31.12.16 ποσό Ευρώ 11,7 εκατ. περίπου).



Απαιτήσεις (δεδουλευμένες και μη τιμολογημένες) από το Ελληνικό Δημόσιο για δαπάνες κατασκευής και συντήρησης
έργων κυριότητας του, ύψους Ευρώ 4,0 εκατ. περίπου (31.12.16 ποσό Ευρώ 3,7 εκατ. περίπου).



Δάνεια προσωπικού ύψους Ευρώ 6,3 εκατ. περίπου (31.12.2016 ποσό Ευρώ 6,6 εκατ. περίπου).



Δοσμένες Εγγυήσεις Ευρώ 0,6 εκατ. περίπου (31.12.2016 ποσό Ευρώ 0,6 εκατ. περίπου).

11.

ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για την επέκταση και συντήρηση των δικτύων της. Στα αποθέματα
περιλαμβάνονται προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων συνολικού ύψους Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου, οι οποίες εμφανίζονται
αφαιρετικά της αξίας κτήσεως τους.

12.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

Το υπόλοιπο των πελατών πριν από την μείωσή του με τις προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε στην τρέχουσα περίοδο κατά Ευρώ
16,1 εκατ. περίπου και απομειωμένο μετά από αυτές, αυξήθηκε στην τρέχουσα περίοδο κατά Ευρώ 13,7 εκατ. περίπου σε σχέση
με την 31.12.2016.
Η Εταιρεία για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που υφίσταται έχει σχηματίσει κατά την 30.06.2017 προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού Ευρώ 54,0 εκατ. περίπου (την 31.12.2016 ποσό Ευρώ 51,6 εκατ. περίπου). Εξαιτίας του
μεγάλου πλήθους των πελατών (2.058.486 περίπου την 30.06.2017), ο πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία είναι εν μέρει
σχετικά περιορισμένος. Ταυτόχρονα οι όροι της σύμβασης παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης είναι τέτοιοι ώστε να
εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την είσπραξη των απαιτήσεων από τον κάτοχο της παροχής.
Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις εξετάζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εσόδων & Απαιτήσεων, η οποία ελέγχει
διαρκώς τις απαιτήσεις της Εταιρείας, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων, κατηγορίες πελατών) και ενσωματώνει
τις πληροφορίες αυτές για το σχηματισμό της σχετικής πρόβλεψης.
Η Εταιρεία στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.356/1974) όπως
τροποποιήθηκε με τους νόμους 4174/2013, 4224/2013 & 4337/2015, υπολογίζει τόκους επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών με την
καταβολή των οφειλών τους.

13.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή και διαμορφώθηκε την 30.06.2017 σε ποσό των
Ευρώ 18,7 εκατ. περίπου (την 31.12.2016 ανερχόταν σε ποσό Ευρώ 17,3 εκατ. περίπου).

14.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λειτουργικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν την τρέχουσα περίοδο κατά Ευρώ 40,9 εκατ. σε σχέση
με τις αντίστοιχες κατά την 31.12.2016. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως:
Στην μείωση:
 των πληρωτέων μερισμάτων κατά ποσό των Ευρώ 39,7 εκατ. περίπου,


των προμηθευτών κατά Ευρώ 0,3 εκατ. περίπου,



των ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσό Ευρώ 1,5 εκατ. περίπου.

Στην αύξηση:


των παρακρατούμενων φόρων κατά ποσό των Ευρώ 0,6 εκατ. περίπου.
Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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15.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 2,5 εκατ. περίπου σε σχέση με την 31.12.2016. Η μεταβολή αυτή
οφείλεται κυρίως:
Στην αύξηση:


της πρόβλεψης μη ληφθείσας άδειας κατά Ευρώ 3,2 εκατ. περίπου που καταχωρήθηκε στις εξαμηνιαίες οικονομικές
καταστάσεις.

Στην μείωση:


16.

των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά Ευρώ 0,7 εκατ. περίπου.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Την 18η Ιουλίου 2011 η Εταιρεία Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ίδρυσε με την υπ’ αριθμ. Απόφαση Δ.Σ. 17241/13.05.2011 Εταιρεία με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε.», στο μετοχικό
κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει με ποσοστό 100% (Ευρώ 1.210 χιλ.). Η «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε.» έχει σκοπό την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και συλλογής όμβριων υδάτων της νησιωτικής Ελλάδας. Η
θυγατρική μέχρι σήμερα έχει περιορισμένη δραστηριότητα.

17.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Στις επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση περιλαμβάνονται:
 Συμμετοχή στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η οποία δίνει την δυνατότητα στην
εταιρεία να αποκομίσει έσοδα από μερίσματα και ενδεχομένως κεφαλαιουχικά κέρδη. Αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία
σύμφωνα με την επίσημη τιμή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την 30.06.2017 και η διαφορά που προέκυψε
λόγω μεταβολής της εύλογης αξίας καταχωρήθηκε στην καθαρή θέση μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
 Συμμετοχή στην Attica Bank. Η Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., με την υπ’ αριθμ. 18770/18.12.2015 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ενέκρινε την συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία με το ποσό των Ευρώ 20 εκατ.. Η απόφαση επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την
15.01.2016.
Η επένδυση της εταιρείας σε μετοχές της Attica Bank θεωρείται στρατηγικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου έχει ενταχθεί
στην κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Αποτιμήθηκε στην εύλογη
αξία σύμφωνα με την επίσημη τιμή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την 30.06.2017 και η διαφορά (κέρδος) που
προέκυψε λόγω μεταβολής της εύλογης αξίας σύμφωνα με την παράγραφο 55 του ΔΛΠ 39 (καταχωρήθηκε στα ιδία
κεφάλαια μέσω της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων).
Κατόπιν των ανωτέρω το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Αριθμός
Μετοχών

Αξία
Κτήσης

Αποτίμηση
30.06.2017

Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.)

264.880

485

1.192

922

66.666.666

20.000

7.933

1.933

9.125

2.855

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Σύνολα

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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18.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

2016
(Επιβάρυνση)/
Ωφέλεια στην
Καθαρή Θέση

39

‐

‐

39

‐

‐

39

562

‐

‐

562

100

‐

662

50.450

45

5.661

56.156

1.280

‐

57.436

5.340

‐

‐

5.340

‐

‐

5.340

10.246

3.919

‐

14.166

(1.327)

‐

12.839

16.981

668

‐

17.649

(861)

‐

16.788

(6.275)

173

‐

(6.102)

(159)

‐

(6.261)

(80)

(1)

‐

(81)

(5)

‐

(86)

9.001

‐

‐

9.001

‐

‐

9.001

406

5.239

(406)

5.239

‐

(1.740)

3.499

5.543

76

‐

5.619

817

‐

6.436

92.213

10.120

5.255

107.588

(155)

(1.740)

105.693

Υπόλοιπο
έναρξης
01.01.2016

Περιγραφή

Εξοδοποίηση άυλων
ακινητοποιήσεων
Απομείωση αποθεμάτων
Υποχρέωση για παροχές στο
προσωπικό
Πρόβλεψη επισφαλών
απαιτήσεων
Λοιπές προβλέψεις για κινδύνους
και έξοδα
Συμμετοχές καταναλωτών & ΟΤΑ‐
Δήμων
Διαφορά μεταξύ λογιστικής &
φορολογικής βάσης αποσβέσεων

2017

(Επιβάρυνση)/
Ωφέλεια στα
αποτελέσματα
περιόδου

Έσοδα και έξοδα δεδουλευμένα
Αναβ. Φορ. στο Φορ. Αποθεματικό
από αναπροσαρμογή ακινήτων
Απομείωση χρεογράφων
Λοιπά αναβαλλόμενα φορολ.
Στοιχεία

Υπόλοιπο
λήξης
31.12.2016

(Επιβάρυνση)
/Ωφέλεια στα
αποτελέσματα

(Επιβάρυνση)/
Ωφέλεια στην
Καθαρή Θέση

Υπόλοιπο λήξης
30.06.2017

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την 30.06.2017, ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 105,7 εκατ. περίπου. Η αντίστοιχη
φορολογική απαίτηση την 31.12.2016 είχε διαμορφωθεί σε ποσό Ευρώ 107,6 εκατ. περίπου.

19.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 σε εφαρμογή του Νόμου 1068/1980 ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο εταιρειών ύδρευσης
και αποχέτευσης Αθηνών της εποχής, που ονομάζονταν Ελληνική Εταιρεία Ύδρευσης ΑΕ και Οργανισμός Αποχέτευσης
Πρωτευούσης ΝΠΔΔ.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε αποτιμημένο σε Ευρώ στο ποσό των Ευρώ 130.502 βάσει αποτίμησης
του ενεργητικού και του παθητικού των εταιρειών που συγχωνεύθηκαν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1068/1980.
Το 1992 το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.253.507 αποτελούμενο από 213.566.282 κοινές μετοχές ονομαστικής
αξίας Ευρώ 5,87 έκαστη. Η αύξηση προέκυψε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1914/1990, με βάση μια νέα αποτίμηση της
καθαρής θέσης της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ε.ΥΔ.Α.Π. ενός σημαντικού αριθμού
εγκαταστάσεων και την κεφαλαιοποίηση οφειλών προς το Δημόσιο.
Η Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 1998 αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό
Ευρώ 6.845 μέσω της κεφαλαιοποίησης των επιχορηγήσεων που είχαν εισπραχθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1997. Μετά την
αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.260.352 αποτελούμενο από 214.732.544 κοινές μετοχές
ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,87 (δύο χιλιάδες Δραχμές) έκαστη.
Κατά τη χρήση 1999, λόγω της εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σύμφωνα με το Νόμο 2744/1999, το
μετοχικό της κεφάλαιο ορίστηκε σε Ευρώ 58.694 χιλ. αποτελούμενο από 100.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ
0,59 (διακόσιες Δραχμές) έκαστη. Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο το υπολειπόμενο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ
1.201.658 μετατράπηκε σε «Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό», το οποίο μεταξύ άλλων μειώθηκε με την αξία των παγίων τα
οποία μεταβιβάσθηκαν στην «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π» άνευ ανταλλάγματος. Το Δεκέμβριο του 1999 εκδόθηκαν 6.500.000
νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,59 (διακόσιες Δραχμές) έκαστη και καλύφθηκαν μέσω της αρχικής δημόσιας
εγγραφής κατά την εισαγωγή της Ε.ΥΔ.Α.Π. στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2000 ανερχόταν σε Ευρώ 62.509 χιλ.
αποτελούμενο από 106.500.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,59 (διακόσιες Δραχμές) έκαστη.
Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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Τον Μάιο 2001 η Εταιρεία αποφάσισε να μετατρέψει το μετοχικό της κεφάλαιο σε Ευρώ μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας
έκαστης μετοχής από Ευρώ 0,59 σε Ευρώ 0,60 με το συνολικό ποσό της προκύψασας αύξησης Ευρώ 1.391 χιλ. να μεταφέρεται
από τη «Διαφορά Υπέρ το Άρτιο». Κατά συνέπεια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται σε Ευρώ 63.900 χιλ. διαιρούμενο σε 106.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 έκαστη.
Δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ούτε σ’ αυτήν ούτε στην προηγούμενη περίοδο.

20.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2017

Πρόβλεψη αποζημίωσης Προσωπικού λόγω Εξόδου από την υπηρεσία
Ιατροφαρμακευτική κάλυψη προσωπικού
Ειδική εφάπαξ αποζημίωση (για τους προσληφθέντες πριν και μετά την 25.10.1999)
Σύνολο

31.12.2016

33.732

33.105

167.875

168.168

91.683

89.941

293.290

291.214

Η μεταβολή του λογαριασμού ύψους Ευρώ 2,08 εκατ. περίπου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων
της περιόδου, που έγινε με βάση την εκτίμηση κόστους έως 30.06.2017 για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά όπως προέκυψε από την
αναλογιστική μελέτη στις 31.12.2016.

21. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2016

485.185

485.285

Μερίσματα πληρωθέντα

(33.015)

(33.015)

Καθαρά κέρδη περιόδου

7.335

7.327

Υπόλοιπο 30.06.2016

459.505

459.597

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2017

421.890

422.003

Μερίσματα πληρωθέντα

(11.715)

(11.715)

Καθαρά κέρδη περιόδου

11.870

11.896

422.045

422.184

Υπόλοιπο 30.06.2017

22.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Ο λογαριασμός στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε χιλ €

30.06.2017

31.12.2016

Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες με εργαζομένους – συνταξιούχους

5.145

18.874

Προβλέψεις για αστικές εκκρεμοδικίες

29.736

22.827

Προβλέψεις για μελλοντικές διεκδικήσεις εργαζομένων

4.597

‐

Σύνολο

39.478

41.701

Έχουν ασκηθεί έως την 30.06.2017 αγωγές για αστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους Ευρώ 87,6 εκατ. περίπου,
οι οποίες αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή βροχοπτώσεων), καθώς
Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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και αγωγές διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων για παραβάσεις συμβατικών όρων. Επίσης υπάρχουν
σε εκκρεμότητα δικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας, για εργατικές διαφορές ύψους Ευρώ 98,6 εκατ. περίπου.
Το πρώτο εξάμηνο 2017 η Εταιρεία προέβη σε υλοποίηση της υπ’ αριθμό 19105/21.12.2016 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά
συμβιβαστική επίλυση ομαδικών εργατικών διαφορών και εκταμίευσε ποσό Ευρώ 15,6 εκατ. περίπου.
Την 24.05.2017 με την υπ’ αριθμό 19224 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία προέβη σε συμβιβαστική επίλυση
ομαδικών εργατικών διαφορών συνολικού ποσού Ευρώ 13 εκατ. περίπου. Εξαιτίας των διαφορών αυτών, η Διοίκηση της
Εταιρείας αναγνώρισε, το πρώτο εξάμηνο 2017, επιπλέον πρόβλεψη, για πιθανές μελλοντικές διεκδικήσεις ποσού Ευρώ 4,6 εκατ.
περίπου.
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 54,0 εκατ. περίπου στις 30.06.2017 (Ευρώ 58,7 εκατ. περίπου
κατά την 31.12.2016). Στο κονδύλι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται, την 30.06.2017, το ποσό Ευρώ 14,6 εκατ.
περίπου, που αφορά τη διευθέτηση των ομαδικών εργατικών διαφορών των δύο ανωτέρω αποφάσεων Δ.Σ., (Ευρώ 17 εκατ.
περίπου κατά την 31.12.2016).
Η πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων βασίζεται σε εκτιμήσεις της Διοίκησης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
για το ποσό που πιθανολογείται ότι θα εκταμιευτεί.

23.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και
αν υπάρχει πιθανότητα για εκροή/εισροή πόρων που να ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη.
1. Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο
Με κοινή υπουργική απόφαση της 3.12.2013 που εκδόθηκε βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων ορίστηκε ότι οι οφειλές του
Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρεία από επιχορηγούμενες δαπάνες επενδυτικού προγράμματος για τη δεκαετία 2000‐2010
που απορρέουν από την 9.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία ύψους Ευρώ 294 εκατ. περίπου
αποσβένονται με μη φορολογικές οφειλές ισόποσης αξίας της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι τις 30.6.2013 οι οποίες
αφορούν το κόστος του διατεθέντος σε αυτήν αδιύλιστου νερού περιόδου 25.10.2004‐30.06.2013. Με την ίδια κοινή υπουργική
απόφαση αποσβέστηκαν και οι λοιπές αξιώσεις μέχρι την 30.06.2013 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ. Με απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 27η Δεκεμβρίου 2013 έγινε αποδεκτή η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.
Ωστόσο εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει το τίμημα του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου
ύδατος. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει και μετά την 30.06.2013, να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου
ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που
ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων «Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΠΔΔ» (σημ.27) επιβαρύνοντας τα αποτελέσματά της.
2. Δεσμεύσεις από Ανεκτέλεστες Συμβάσεις
Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας που αφορούν επεκτάσεις, βελτιώσεις και συντηρήσεις δικτύων και εγκαταστάσεων, τοποθετήσεις
παροχών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας κ.λ.π. ανέρχονται την 30.06.2017 σε Ευρώ 61 εκατ.
περίπου και την 31.12.2016 σε Ευρώ 69 εκατ. περίπου.
3. Εγγυητικές επιστολές
Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού Ευρώ 223 χιλ. την 30.06.2017.
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24.

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

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

25.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της
εταιρείας και του ομίλου από την 30.06.2017 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό
συμβούλιο της εταιρείας.

26.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στη φύση των συναλλαγών των συνδεδεμένων μερών σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
Α) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30.06.2017

30.06.2016

Αμοιβές (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Εκτελεστικών Συμβούλων)

57

57

Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ.

40

40

Σύνολο

97

97

Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

27.879

26.704

27.879

26.704

247

32

247

32

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Έργα για λογαριασμό Ελληνικού
Δημοσίου)

4.030

3.769

4.030

3.769

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες (Διακανονισμοί
Δήμων)

9.115

21.038

9.115

21.038

49.194

38.964

49.194

38.964

‐

‐

24

24

258

258

258

258

1) Συναλλαγές


Έσοδα



Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων)

2) Υπόλοιπα

Απαιτήσεις από πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο)
Απαίτηση από Ε.ΥΔ.Α.Π. Νήσων
Λοιπές απαιτήσεις (από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη
ελλείμματος και αποζημίωση προσωπικού)

Οι συναλλαγές με το Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ αφορούν έσοδα υδροληψίας τιμολογημένα και δεδουλευμένα, καθώς επίσης και
δεδουλευμένα έσοδα από το κόστος κατασκευής έργων για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π».

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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27.

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.» ΝΠΔΔ

1.
Η «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» ΝΠΔΔ ιδρύθηκε κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών με σκοπό την
μεταβίβαση των φραγμάτων και ταμιευτήρων του Μαραθώνα, του Μόρνου, του Ευήνου και της Υλίκης. Εκτός από τις
κατασκευές και επεκτάσεις των εγκαταστάσεων που συνδέονται με τ’ ανωτέρω φράγματα και τους ταμιευτήρες, το Ελληνικό
Δημόσιο μέσω της «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» ΝΠΔΔ προμηθεύει την Εταιρεία με ακατέργαστο ύδωρ ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης.
2.
Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε
μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο ΝΠΔΔ «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» συνολικής αναπόσβεστης αξίας
Ευρώ 657 εκατ. περίπου. Πιο συγκεκριμένα παραμένει σε εκκρεμότητα η μεταγραφή των:
‐ Υδραγωγείου της Υλίκης μέχρι την Βίλιζα Θηβών
‐ Του εργοταξίου της Άμφισσας και του Χρισσού Δελφών
Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω πάγια δεν περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και κατ’ επέκταση στις
Οικονομικές Καταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π..
3.
Με την απόφαση 18448/ 24.09.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», εγκρίθηκε η υπογραφή
σύμβασης μεταξύ της «Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» ΝΠΔΔ και της «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» που αφορά την από 1/10/2014 υδροδότηση
και τιμολόγηση από την «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» ΝΠΔΔ, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., κατά μήκος του Εξωτερικού
Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) εκτός γεωγραφικής περιοχής δραστηριότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.». Συγκεκριμένα η Απόφαση
αφορά τους παρακάτω Δήμους:
 Δελφών
 Λεβαδέων (και της ΔΕΥΑΛ)
 Θηβαίων (και της ΔΕΥΑΘ)
 Τανάγρας
 Χαλκιδέων (και της ΔΕΥΑΧ)
 Διστόμου – Αράχωβας

28.

ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Στην Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 η αναγνωρισθείσα ζημία απομείωσης ύψους 14.066 χιλ. ευρώ που αφορούσε τη διαφορά μεταξύ
της εύλογης αξίας της επένδυσης της Εταιρείας σε μετοχές της Attica Bank ΑΤΕ κατά την 30.6.2016 και του κόστους κτήσεως της,
είχε καταχωρηθεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, σύμφωνα με την παρ. 67 του ∆ΛΠ 39.
Με υπόδειξη της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, θεωρήθηκε ότι κατά την 30.6.2016 συνέτρεχε η αντικειμενική απόδειξη
απομείωσης της παρ. 61 του ΔΛΠ 39 ήτοι υπήρχε σημαντική μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος και η εταιρεία την
19.12.2016 προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Η επίδραση που θα είχε
η αναγνώριση της σχετικής ζημιάς απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2016‐30.06.2016 σε ενοποιημένη και μη
βάση σε βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής: Τα αποτελέσματα προ φόρων θα ήταν μειωμένα κατά
14.066 χιλ. ευρώ ήτοι από 26.246 χιλ. ευρώ σε 12.180 χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 9.987
χιλ. ευρώ ήτοι από 17.314 χιλ. ευρώ σε 7.327 χιλ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια θα παραμείνουν αμετάβλητα.
Ο ανωτέρω λογιστικός χειρισμός υιοθετήθηκε στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016.
Σημειώνεται ότι από την αποτίμηση της ανωτέρω συμμετοχής την 30.6.2017 σε σχέση με την αποτίμηση της 31.12.2016
προέκυψε θετική διαφορά ευρώ 6 εκατ.. Η τελική διαφορά € 4,3 εκατ. (μετά το συνυπολογισμό της σχετικής αναβαλλόμενης
φορολογικής υποχρέωσης) με βάση το ΔΛΠ 39 καταχωρήθηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (ίδια κεφάλαια) .
Με βάση τα ανωτέρω στις οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2017 τα ποσά της συγκριτικής περιόδου 30.6.2016
επαναδιατυπώθηκαν ως κατωτέρω.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ
30 Ιουνίου 2016
Όπως
δημοσιεύτηκαν

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30 Ιουνίου 2016
Όπως
επαναταξινομήθηκαν

30 Ιουνίου 2016
Όπως
δημοσιεύτηκαν

30 Ιουνίου 2016
Όπως
επαναταξινομήθηκαν

Κύκλος εργασιών

154.393

154.393

154.363

154.363

Κόστος πωληθέντων

(84.008)

(84.008)

(84.008)

(84.008)

70.385

70.385

70.355

70.355

2.124

2.124

2.118

2.118

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(34.409)

(34.409)

(34.385)

(34.385)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

(13.541)

(13.541)

(13.541)

(13.541)

24.559

24.559

24.547

24.547

Λοιπά έξοδα

(588)

(588)

(588)

(588)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

7.059

7.059

7.058

7.058

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(4.772)

(4.772)

(4.771)

(4.771)

0

(14.066)

0

(14.066)

Κέρδη περιόδου προ Φόρων

26.258

12.192

26.246

12.180

Φόρος εισοδήματος

(8.936)

(4.857)

(8.932)

(4.853)

Καθαρά Κέρδη περιόδου

17.322

7.335

17.314

7.327

106.500

106.500

106.500

106.500

Μικτά Αποτελέσματα
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Κέρδη Εκμεταλλεύσεως

Απομείωση χρεογράφων

Αριθμός Μετοχών
Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,07

0,16

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30 Ιουνίου 2016
Όπως
δημοσιεύτηκαν

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30 Ιουνίου 2016
Όπως
επαναταξινομήθηκαν

30 Ιουνίου 2016
Όπως
δημοσιεύτηκαν

30 Ιουνίου 2016
Όπως
επαναταξινομήθηκαν

Καθαρά κέρδη περιόδου

17.322

7.335

17.314

7.327

Αποτίμηση μετοχών χαρτοφυλακίου διαθέσιμες προς
πώληση –Λοιπά εισοδήματα που μεταφέρονται στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους

(8.962)

31

(8.962)

31

‐

994

‐

994

8.360

8.360

8.352

8.352

Ανακατάταξη από τα Ίδια Κεφάλαια ποσών που είχαν
καταχωρηθεί μέσω των συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων
προηγουμένων χρήσεων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ
Όπως δημοσιεύθηκαν
2016
Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο την
η
1 Ιανουαρίου 2016

63.900

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

40.502

22.207

355.765

Αποθεματικά
Χρεογράφων

(619)

Καθαρά Κέρδη περιόδων
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

485.185

966.940

17.322

17.322

(8.962)

Μερίσματα
Υπόλοιπο την
30 Ιουνίου 2016

Αποτελ.
κέρδη εις νέον)

63.900

40.502

22.207

355.765

(9.581)

(8.962)
(33.015)

(33.015)

469.492

942.285

Όπως επαναταξινομήθηκαν
2016
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Υπόλοιπο την
η
1 Ιανουαρίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

63.900

Διαφορά από
Τακτικό
έκδοση μετοχών
αποθεματικό
υπέρ το άρτιο
40.502

22.207

Λοιπά
Αποθεματικά

355.765

Αποθεματικά
Χρεογράφων

(619)

Καθαρά Κέρδη περιόδων
Ανακατάταξη από τα Ίδια Κεφάλαια
ποσών που είχαν καταχωρηθεί
μέσω
των
συγκεντρωτικών
συνολικών εσόδων προηγουμένων
χρήσεων

994

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

31

Μερίσματα
Υπόλοιπο την
30 Ιουνίου 2016

63.900

40.502

22.207

355.765

406

Αποτελ.
Σύνολο ιδίων
(κέρδη εις νέον) κεφαλαίων

485.185

966.940

7.335

7.335

994
31
(33.015)

(33.015)

459.505

942.285

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Όπως δημοσιεύθηκαν
2016
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Υπόλοιπο
η
την 1 Ιανουαρίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

63.900

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο
40.502

Τακτικό
αποθεματικό

22.207

Λοιπά
Αποθεματικά

355.765

Αποθεματικά
Αποτελ.
Σύνολο ιδίων
Χρεογράφων (κέρδη εις νέον) κεφαλαίων

(619)

Καθαρά Κέρδη περιόδων
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

967.040

17.314

17.314

(33.015)

(33.015)

469.584

942.377

(8.962)

Μερίσματα
Υπόλοιπο την
30 Ιουνίου 2016

485.285

63.900

40.502

22.207

355.765

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

(9.581)

(8.962)

Όπως επαναταξινομήθηκαν
2016
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Υπόλοιπο
η
την 1 Ιανουαρίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

63.900

40.502

22.207

355.765

Αποθεματικά
Χρεογράφων

(619)

Καθαρά Κέρδη περιόδων
Ανακατάταξη από τα Ίδια
Κεφάλαια ποσών που είχαν
καταχωρηθεί μέσω των
συγκεντρωτικών συνολικών
εσόδων προηγουμένων χρήσεων

994

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

31

Μερίσματα
Υπόλοιπο την
30 Ιουνίου 2016

63.900

40.502

22.207

47

355.765

406

Αποτελ.
Σύνολο ιδίων
(κέρδη εις νέον) κεφαλαίων

485.285

967.040

7.327

7.327

994
31
(33.015)

(33.015)

459.597

942.377
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
30 Ιουνίου 2016
Όπως
δημοσιεύτηκαν

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ
30 Ιουνίου 2016
Όπως
επαναταξινομήθηκαν

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30 Ιουνίου 2016
30 Ιουνίου 2016
Όπως
Όπως
δημοσιεύτηκαν
επαναταξινομήθηκαν

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

26.258

12.192

26.246

12.180

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων

22.821

22.821

22.821

22.821

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών

(3.630)

(3.630)

(3.630)

(3.630)

(144)

(144)

(144)

(144)

(66)

(66)

(66)

(66)

‐

14.066

‐

14.066

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

2.037

2.037

2.037

2.037

Λοιπές Προβλέψεις

Μειώσεις /Μεταφορές ενσωμάτων και ασώματων ακινητοποιήσεων
Έσοδα χρεογράφων
Απομείωση Χρεογράφων

2.657

2.657

2.657

2.657

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

(6.992)

(6.992)

(6.992)

(6.992)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

4.772

4.772

4.772

4.772

Απαιτήσεων

4.506

4.506

4.542

4.542

Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα

(247)

(247)

(247)

(247)

(3.444)

(3.444)

(3.443)

(3.443)

44

44

44

44

748

748

748

748

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) Μείωση

Αύξηση (Μείωση)
Λειτουργικών Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Εγγυήσεις καταναλωτών
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό
Μείον:
(11)

(11)

(11)

(11)

(188)

(188)

(188)

(188)

49.121

49.121

49.146

49.146

66

66

66

66

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Μερίσματα εισπραχθέντα

6.163

6.163

6.163

6.163

(5.385)

(5.385)

(5.385)

(5.385)

(540)

(540)

(540)

(540)

Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών

272

272

272

272

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

576

576

576

576

Μερίσματα πληρωθέντα

(5)

(5)

(5)

(5)

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

(5)

(5)

(5)

(5)

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

49.692

49.692

49.717

49.717

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

260.419

260.419

259.342

259.342

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

310.111

310.111

309.059

309.059

Τόκοι εισπραχθέντες
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ
30 Ιουνίου 2016
Όπως δημοσιεύτηκαν

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30 Ιουνίου 2016
Όπως επαναταξινομήθηκαν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Υπεραξία

3.357

3.357

Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις

1.397

1.397

899.733

899.733

0

0

6.760

6.760

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

23.494

23.494

Αναβαλλόμενη φορολογική Απαίτηση

98.993

98.993

1.033.734

1.033.734

12.548

12.548

205.403

205.403

Λοιπές Απαιτήσεις

16.192

16.192

Τρέχουσες φορολογικές Απαιτήσεις

17.554

17.554

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα

310.111

310.111

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

561.808

561.808

1.595.542

1.595.542

Μετοχικό κεφάλαιο

63.900

63.900

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

40.502

40.502

Αποθεματικά Κεφάλαια

368.391

378.378

Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον)

469.492

459.505

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

942.285

942.285

269.624

269.624

42.600

42.600

190.295

190.295

18.256

18.256

520.775

520.775

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

76.209

76.209

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

39.678

39.678

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

16.595

16.595

132.482

132.482

1.595.542

1.595.542

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα
Απαιτήσεις από Πελάτες

Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων
Εγγυήσεις Καταναλωτών
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30 Ιουνίου 2016
Όπως δημοσιεύτηκαν

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

30 Ιουνίου 2016
Όπως επαναταξινομήθηκαν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Υπεραξία

3.357

3.357

Λοιπές άυλες ακινητοποιήσεις

1.397

1.397

899.733

899.733

Επενδύσεις σε Θυγατρικές

1.210

1.210

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

6.760

6.760

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

23.494

23.494

Αναβαλλόμενη φορολογική Απαίτηση

98.993

98.993

1.034.944

1.034.944

12.548

12.548

205.354

205.354

Λοιπές Απαιτήσεις

16.166

16.166

Τρέχουσες φορολογικές Απαιτήσεις

17.554

17.554

Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα

309.059

309.059

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

560.681

560.681

1.595.625

1.595.625

Μετοχικό κεφάλαιο

63.900

63.900

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

40.502

40.502

Αποθεματικά Κεφάλαια

368.391

378.378

Συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη εις νέον)

469.584

459.597

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

942.377

942.377

269.624

269.624

42.600

42.600

190.295

190.295

18.256

18.256

520.775

520.775

Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

76.200

76.200

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

39.678

39.678

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

16.595

16.595

132.473

132.473

1.595.625

1.595.625

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα
Απαιτήσεις από Πελάτες

Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων
Εγγυήσεις Καταναλωτών
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων

50

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
30 Ιουνίου 2016
Όπως
δημοσιεύτηκαν

Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Αναλογούν Φόρος εισοδήματος

30 Ιουνίου 2016
Όπως επαναταξινομήθηκαν

11.584

11.534

455

455

Αναβαλλόμενη Φορολογία

(3.107)

(7.186)

Σύνολο

8.932

4.853

Φόρος ανέλεγκτης περιόδου

Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο προέκυψε ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
30 Ιουνίου 2016
Όπως
δημοσιεύτηκαν

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30 Ιουνίου 2016
Όπως
επαναταξινομήθηκαν

30Ιουνίου 2016
Όπως
δημοσιεύτηκαν

30 Ιουνίου 2016
Όπως
επαναταξινομήθηκαν

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος υπολογιζόμενος με τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή 29%

26.258

12.192

26.246

12.180

7.615

3.536

7.611

3.532

Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος ανέλεγκτης περιόδου

455

455

455

455

Φόρος επί μονίμων και μη εκπιπτόμενων δαπανών

866

866

866

866

8.936

4.857

8.932

4.853

Σύνολο

Οι σημειώσεις στις σελ 31 ‐ 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών καταστάσεων
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4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών
ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα
που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την
παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι
η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ΄αριθμό 23.1 σημείωση των συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων όπου
αναφέρεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα ο προσδιορισμός του τιμήματος του αδιύλιστου ύδατος που προμηθεύεται η
Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο μετά την 30.6.2013, το οποίο, ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η εταιρεία συνεχίζει να
συμψηφίζει με το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει για τη συντήρηση και λειτουργία των παγίων περιουσιακών στοιχείων
αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ «Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ», όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από
9.12.1999 σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το
άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ευστράτιος Γ. Παπαρίδης

Δημήτριος Χ. Σταύρου

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14351

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών
ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης

νωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Υ∆.Α.Π.)
ΑΡ.ΓΕΜΗ.121578960000
Εδρα: Ωρωπού 156 ΤΚ11146 Γαλάτσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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

Yπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:

www.eydap.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου

Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Μπενίσης, Κ.Βαφειάδης, Ι. Καρδαράς, Γ. Μακρυνός, Ν.Σαράντης, Μ. Σταυρουλάκης, Γ.Χαλαμπαλάκης, Π. Σκουλαρίκης, Χ. Μηστριώτης, Α.Πουλιάσης, Ε.Αγγελάκης, Γ.Αλεξανδράκης

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων :
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

27 Σεπτεμβρίου 2017
Ευστράτιος Παπαρίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 14351), ∆ημήτριος Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791)
''Σ.Ο.Λ.'' Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών ( Α.Μ. ΣΟΕΛ: 125)
Με σύμφωνη Γνώμη-Θέμα 'Εμφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

864.605

881.337

864.603

881.337

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

904.766

966.940

904.879

967.040

7.335

11.896

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες

1.133

1.284

1.133

1.284

138.202

136.398

139.412

137.608

11.402

12.387

11.402

12.387

221.117

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

207.437

221.119

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.01.2017 και 1.01.2016 αντίστοιχα)
Κέρδη μετά από φόρους

11.870

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση

4.530

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

16.400

8.360

16.426

8.352

1.025

7.327

4.530

1.025

207.439

∆ιανεμηθέντα μερίσματα

(11.715)

(33.015)

(11.715)

(33.015)

283.621

312.997

282.552

311.898

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2017 και 30.06.2016 αντίστοιχα)

909.451

942.285

909.590

942.377

1.520.080

1.551.840

1.520.221

1.551.953

30.06.2016

30.06.2017

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

63.900

63.900

63.900

63.900

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

845.551

840.866

845.690

840.979

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

909.451

904.766

909.590

904.879

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους

293.290

291.214

293.290

291.214

Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές τρίτων

183.831

186.737

183.831

186.737

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

57.824

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

59.998

57.824

59.998

30.06.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

20.252

12.192

20.278

12.180

75.684

109.125

75.686

109.125

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

610.629

647.074

610.631

647.074

Αποσβέσεις

22.299

22.821

22.299

22.821

1.520.080

1.551.840

1.520.221

1.551.953

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων

(3.650)

(3.630)

(3.650)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Μειώσεις/Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων

0

Απομείωση Χρεωγράφων

0

Εσοδα χρεογράφων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Λοιπές Προβλέψεις

1.01-30.06.2017

1.01-30.06.2016

151.776

154.393

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

57.518

70.385

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και

(144)

0

14.066

(60)

Προβλέψεις για παροχές προσωπικού

ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος εργασιών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(66)

0

(3.630)
(144)
14.066

(60)

(66)

1.165

2.037

1.165

2.037

(1.830)

2.657

(1.830)

2.657

(10.065)

(6.992)

(10.065)

(6.992)

240

4.772

240

4.772

1.648

4.506

1.653

4.542

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών

επενδυτικών αποτελεσμάτων

10.366

23.972

Κέρδη προ φόρων

20.252

12.192

Κέρδη μετά από φόρους (Α)

11.870

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

4.530

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

16.400

7.335
1.025
8.360

Κατανέμονται σε:

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
(Αύξηση) Μείωση:
Απαιτήσεων
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα

641

(247)

641

(247)

2.227

(3.444)

2.229

(3.443)

Αύξηση (Μείωση):

Μετόχους Εταιρείας

11.870

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

7.335

0,11

0,07

29.015

43.163

Εγγυήσεις καταναλωτών
Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Υποχρεώσεων

49

44

49

44

911

748

911

748

(61)

(11)

(147)

(188)

(61)
(147)

(11)
(188)

33.619

49.121

33.652

49.146

(5.385)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.01-30.06.2017

1.01-30.06.2016

151.776

154.363

57.518

70.355

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων

(5.221)

(5.385)

(5.220)

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων

(196)

(540)

(196)

επενδυτικών αποτελεσμάτων

10.393

23.960

Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών τρίτων

744

272

744

272

Κέρδη προ φόρων

20.278

12.180

Τόκοι εισπραχθέντες

5.429

6.163

5.429

6.163

Κέρδη μετά από φόρους (Α)

11.896

7.327

60

66

60

66

816

576

817

576

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

4.530

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

16.426

1.025

Επενδυτικές δραστηριότητες

Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(540)

8.352

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας

11.896

7.327

29.042

43.151

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(50.125)

(5)

(50.125)

(5)

(50.125)

(5)

(50.125)

(5)

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

(15.690)

49.692

(15.656)

49.717

280.544

260.419

279.471

259.342

264.854

310.111

263.815

309.059

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

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

3.α) Oπως περαιτέρω αναφέρεται στην σημείωση 23 των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού ∆ημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει το τίμημα του αποληφθέντος
ακατέργαστου ύδατος. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο ΝΠ∆∆ «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ» επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της β)
Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, δεν είχε μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο Ν.Π.∆.∆. «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ» συνολικής αναπόσβεστης αξίας Ευρώ 657 εκατ. περίπου (σημ.27).
4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη προς αυτήν κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως
εξής: (ποσά σε χιλιάδες ευρώ).
ΟΜΙΛΟΣ
2017
27.879
247
62.597
97

i ) Eσοδα
ii) Εξοδα
iii) Απαιτήσεις
iv) Αμοιβές και αποζημιώσεις ∆ιευθυντικών στελεχών και μελών της ∆ιοίκησης

2016
26.704
32
64.029
97

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2017
27.879
247
62.621
97

2016
26.704
32
64.053
97

5. Στην τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκε στα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" έσοδο Ευρώ 4,5 εκατ. περίπου (σημ.17), μετά το συνυπολογισμό της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης.
6. ∆εν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου από την 30.06.2017 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (σημ.25).
7. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός της ΕΥ∆ΑΠ, περιλαμβάνεται η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα με ποσοστό συμμετοχής 100% της ΕΥ∆ΑΠ στο κεφάλαιο της, η οποία ενοποιήθηκε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται δικαιώματα μειοψηφίας.
8. Στην Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 η αναγνωρισθείσα ζημία απομείωσης ύψους 14.066 χιλ. ευρώ που αφορούσε τη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της επένδυσης της Εταιρείας σε μετοχές της Attica Bank ΑΤΕ κατά την 30.6.2016 και του κόστους κτήσεως της, είχε καταχωρηθεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων, σύμφωνα με την παρ. 67 του ∆ΛΠ 39. Με υπόδειξη της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, θεωρήθηκε ότι κατά την 30.6.2016 συνέτρεχε η αντικειμενική απόδειξη απομείωσης της παρ. 61 του ∆ΛΠ 39. Η επίδραση που θα είχε η αναγνώριση της σχετικής ζημιάς απομείωσης στα αποτελέσματα της
περιόδου 1.1.2016-30.06.2016 σε ενοποιημένη και μη βάση σε βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής: Τα αποτελέσματα προ φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 14.066 χιλ. ευρώ ήτοι από 26.246 χιλ. ευρώ σε 12.180 χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 9.987 χιλ. ευρώ ήτοι
από 17.314 χιλ. ευρώ σε 7.327 χιλ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια θα παραμείνουν αμετάβλητα.Ο ανωτέρω λογιστικός χειρισμός υιοθετήθηκε στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016.Σημειώνεται ότι από την αποτίμηση της ανωτέρω συμμετοχής την 30.6.2017 σε σχέση με την αποτίμηση της 31.12.2016 προέκυψε θετική
διαφορά ευρώ 6 εκατ.. Η τελική διαφορά € 4,3 εκατ. (μετά το συνυπολογισμό της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης) με βάση το ∆ΛΠ 39 καταχωρήθηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (ίδια κεφάλαια) .Με βάση τα ανωτέρω στις οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2017 τα ποσά της συγκριτικής περιόδου
30.6.2016 επαναδιατυπώθηκαν.

9. Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το ακόλουθο :"Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ΄αριθμό 23.1 σημείωση των συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα ο προσδιορισμός του τιμήματος του αδιύλιστου ύδατος που προμηθεύεται η Εταιρεία
από το Ελληνικό ∆ημόσιο μετά την 30.6.2013, το οποίο, ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η εταιρεία συνεχίζει να συμψηφίζει με το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει για τη συντήρηση και λειτουργία των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ν.Π.∆.∆ «Εταιρία Παγίων
ΕΥ∆ΑΠ», όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης με το Ελληνικό ∆ημόσιο. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. "
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΙΣΗΣ

Α.∆.Τ. Π 720446

Α.∆.Τ. ΑΒ 521661

ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΚ. ΣΚΥΛΑΚΗ
Α.∆.Τ. Ξ 971227
Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17806
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