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Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 26 Σεπηεκβξίνπ 2018

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

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

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

Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες €

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 839.147 852.522 839.147 852.520 ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ  πεπιόδος  (1.01.2018 και 1.01.2017 ανηίζηοισα) 922.849 904.766 923.011 904.879

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.009 1.026 1.009 1.026 Κέξδε κεηά από θόξνπο 17.900 11.870 17.913 11.896

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 117.027 130.735 118.237 131.945 Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε (925) 4.530 (925) 4.530

Απνζέκαηα  11.237 10.940 11.237 10.940 Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 16.975 16.400 16.988 16.426

Απαηηήζεηο από πειάηεο & Σπκβαηηθά Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία 182.434 215.971 182.423 215.955 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (21.300) (11.715) (21.300) (11.715)

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 342.697 321.427 341.678 320.395 ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος  (30.06.2018 και 30.06.2017 ανηίζηοισα) 918.524 909.451 918.699 909.590

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1.493.551 1.532.621 1.493.731 1.532.781

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Μεηνρηθό θεθάιαην 63.900 63.900 63.900 63.900

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 854.624 878.128 854.799 878.291

ύνολο ιδίων κεθαλαίων 918.524 942.028 918.699 942.191

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

Υπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 302.986 301.006 302.986 301.006

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 146.894 183.187 146.894 183.187
Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Πξνβιέςεηο /Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 65.479 53.632 65.479 53.632
Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

26.043 20.252 26.057 20.278

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 59.668 52.768 59.673 52.765 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

ύνολο ςποσπεώζεων 575.027 590.593 575.032 590.590 Απνζβέζεηο 22.490 22.299 22.490 22.299

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 1.493.551 1.532.621 1.493.731 1.532.781 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (3.204) (3.650) (3.204) (3.650)

Δζνδα ρξενγξάθσλ (59) (60) (59) (60)

Πξνβιέςεηο  γηα παξνρέο πξνζσπηθνύ 988 1.165 988 1.165

Λνηπέο Πξνβιέςεηο 11.254 (1.830) 11.254 (1.830)

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα (8.883) (10.065) (8.881) (10.065)

Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες € Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 326 240 326 240

1.01-30.06.2018 1.01-30.06.2017 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

Κύθινο εξγαζηώλ 153.426 151.776 θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο

Μηθηά θέξδε 61.211 57.518 δξαζηεξηόηεηεο:

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη (Αύμεζε) Μείσζε:

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 17.427 10.366 Απαηηήζεσλ & Σπκβαηηθώλ Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ 7.274 1.648 7.270 1.653

Κέξδε  πξν θόξσλ 26.043 20.252 Υιηθά αληαιιαθηηθά & αλαιώζηκα (57) 641 (57) 641

Κέξδε  κεηά από θόξνπο (Α) 17.900 11.870 Αύμεζε (Μείσζε):

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (925) 4.530 Υπνρξεώζεσλ (7.996) 2.227 (7.990) 2.229

ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β) 16.975 16.400 Δγγπήζεηο θαηαλαισηώλ 50 49 50 49

Καηαλέκνληαη ζε: Δηζθνξά εξγαδνκέλσλ γηα απνδεκίσζε 992 911 992 911

Μεηόρνπο Δηαηξείαο 17.900 11.870
Πιένλ: 

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) 0,17 0,11 Πξνζαπμήζεηο  πειαηώλ εηζπξαρζείζεο 3.128 1.921 3.128 1.921

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ
Μείνλ:

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 36.713 29.015 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (117) (61) (117) (61)

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (206) (147) (206) (147)

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)
52.023 35.540 52.041 35.573

  

Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες €

1.01-30.06.2018 1.01-30.06.2017 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κύθινο εξγαζηώλ 153.416 151.776 Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (8.384) (5.221) (8.384) (5.220)

Μηθηά θέξδε 61.201 57.518 Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (715) (196) (715) (196)

Κέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη Δίζπξαμε επηρνξεγήζεσλ 170 744 170 744

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 17.443 10.393 Τόθνη εηζπξαρζέληεο 4.174 3.508 4.172 3.508

Κέξδε  πξν θόξσλ 26.057 20.278 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 59 60 59 60

Κέξδε  κεηά από θόξνπο (Α) 17.913 11.896 ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) (4.696) (1.105) (4.698) (1.104)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (925) 4.530

ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β) 16.988 16.426

Καηαλέκνληαη ζε:
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Μεηόρνπο Δηαηξείαο 17.913 11.896
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

(20.173) (50.125) (20.173) (50.125)

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

(20.173) (50.125) (20.173) (50.125)

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 36.729 29.042

Καθαπή (μείωζη) / αύξηζη   ζηα ηαμειακά διαθέζιμα 

και ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) 27.154 (15.690) 27.170 (15.656)

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 
294.921 280.544 293.920 279.471

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 322.075 264.854 321.090 263.815

2018 2017 2018 2017

i )    Eζνδα 25.056 27.879 25.056 27.879

ii)    Δμνδα                                                                                                                                       0 247 0 247

iii)   Απαηηήζεηο          63.988 70.802 64.012 70.826

iv)  Ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο Γηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο                                           173 97 173 97

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ                 Ζ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ   ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΑΝΣ.  ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 

Α.Γ.Τ.  Π 720446 Α.Γ.Τ.   ΑΒ 521661 

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/112285

       Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

Α.Γ.Τ.  Ξ 971227

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/17806

ΓΖΜΖΣΡΑ ΒΑ.ΕΑΡΚΑΓΟΤΛΑ 

Α.Γ.Τ.  ΑΒ 253061

ΛΔΜΟΝΗΑ ΜΑΡΚ. ΚΤΛΑΚΖ 

Αθήνα, 26 επηεμβπίος 2018

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

6. Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλόο ην νπνίν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ από ηελ 30.06.2018 κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο  Δηαηξείαο  (ζεκ.25).

9. Τν ζέκα έκθαζεο ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ είλαη ην αθόινπζν :"Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ ππ΄ αξηζκό 23.1 ζεκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ κε επεμεξγαζκέλνπ ύδαηνο πνπ πξνκεζεύεηαη ε εηαηξεία από ην Διιεληθό Γεκόζην. Διιείςεη έγγξαθεο 

ζπκθσλίαο θαζνξηζκνύ ηνπ αλσηέξσ ηηκήκαηνο, ε Δηαηξεία ζπλερίδεη θαη κεηά ηελ 30.06.2013, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία δηαθαλνλίζηεθε ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ εθθξεκνηήησλ κε ην Διιεληθό Γεκόζην,  ηνλ πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 15 ηεο από 09.12.1999 ζύκβαζεο κε ην Διιεληθό  Γεκόζην ζπκςεθηζκό ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ 

αδηύιηζηνπ ύδαηνο κε ην θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ απνηακίεπζεο θαη κεηαθνξάο ύδαηνο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία Παγίσλ «ΔΥΓΑΠ ΝΠΓΓ». Αιιαγέο ζηελ ηηκνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ελδέρεηαη λα επηθέξεη ε εθαξκνγή ηεο ΚΥΑ 

135275 (ΦΔΚ 1751/22.05.2017) <<Έγθξηζε γεληθώλ Καλόλσλ θνζηνιόγεζεο θαη Τηκνιόγεζεο ππεξεζηώλ ύδαηνο. Μέζνδνο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάθηεζε θόζηνπο ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ>>. Σηελ παξνύζα θάζε δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ ηπρόλ επηπηώζεηο από ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ΚΥΑ 

ζηελ κέρξη ηώξα αθνινπζνύκελε ηαθηηθή ηεο εηαηξείαο. Σηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό. "

5. Σηελ ηξέρνπζα πεξίνδν  θαηαρσξήζεθε:  α) ζηα "Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο" έμνδν  Δπξώ 925 ρηι. πνπ αθνξά κεηαβνιή ηεο εύινγεο αμίαο  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (ζεκ.17). 

ΟΜΗΛΟ

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

δηαδηθηύνπ ηεο  ΔΥΓΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Δ. είλαη www.eydapnison.gr

8. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο από ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017, εθηόο από ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ δηεζλώλ πξνηύπσλ

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ζεκεηώζεηο 28 θαη 29 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΗΩΑΝΝΖ ΔΜΜ. ΜΠΔΝΗΖ 

     ΟΜΗΛΟ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

ΟΜΗΛΟ 

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

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

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ        Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες € ΟΜΗΛΟ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ  ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΖ Α.Δ. (ΔΤΓΑΠ)
ΑΡ.ΓΔΜΖ.121578960000

 Δδξα: Ωξσπνύ 156 ΤΚ11146 Γαιάηζη

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ  από 1 Ηανοςαπίος 2018 έωρ 30 Ηοςνίος 2018

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

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

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

ζε ρηιηάδεο επξώ).    

ΔΣΑΗΡΔΗΑ       Ποζά εκφραζμένα ζε χιλιάδες €

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

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

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

                ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

2. Οη πξνβιέςεηο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε Δηαηξεία κέρξη ηελ 30 Ινπλίνπ 2018 αθνξνύλ : α) Αγσγέο γηα αζηηθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί θαηά ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ Δπξώ 88,9 εθαη. νη νπνίεο αθνξνύλ θπξίσο απνδεκηώζεηο ιόγσ θαηαζηξνθώλ από πιεκκύξεο (ιόγσ ζξαύζεο αγσγώλ ή βξνρνπηώζεσλ), θαζώο

θαη αγσγέο δηάθνξσλ αληηζπκβαιιόκελσλ πξνκεζεπηώλ θαη εξγνιάβσλ γηα παξαβάζεηο ζπκβαηηθώλ όξσλ β) Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο γηα εξγαηηθέο δηαθνξέο ύςνπο Δπξώ 151,8 εθαη. πεξίπνπ. Έλαληη ησλ δεκηώλ πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ αθνύ θαηαζηνύλ νξηζηηθέο θαη ακεηάθιεηεο νη πξναλαθεξόκελεο (α θαη β) εθθξεκείο δηθαζηηθέο

ππνζέζεηο ε Δ.ΥΓ.Α.Π. έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο Δπξώ 47,0 εθαη. ζηηο 30 Ινπλίνπ 2018 έλαληη Δπξώ 35,3 εθαη. θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017, νη νπνίεο εθηηκώληαη επαξθείο. γ) Φόξνπο γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Δπξώ 2,4 εθαη. ζηηο 30 Ινπλίνπ 2018 όπσο θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 (ζεκ.6) θαη δ)

Λνηπέο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (πειάηεο, ζπκβαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  θαη ρξεώζηεο)  θαη απαμησκέλα απνζέκαηα Δπξώ 104,1 εθαη. ζηηο  30 Ινπλίνπ  2018 έλαληη Δπξώ 65 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  2017. 

1. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ  ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30 Iνπλίνπ  2018  αλεξρόηαλ ζε 2.251 άηνκα θαη ζηηο  30 Iνπλίνπ  2017   ζε 2.283 άηνκα. 

ΟΜΗΛΟ 


