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Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ευστράτιος Παπαρίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 14351), ∆ημήτριος Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791) 
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 825.402 852.522 825.402 852.520 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  περιόδου  (1.01.2018 και 1.01.2017 αντίστοιχα) 922.849 904.766 923.011 904.879

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 950 1.026 950 1.026 Κέρδη μετά από φόρους 47.908 43.427 47.950 43.477

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 100.939 130.735 102.149 131.945 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση (230) 5.550 (230) 5.550

Αποθέματα  11.355 10.940 11.355 10.940 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 47.678 48.977 47.720 49.027

Απαιτήσεις από πελάτες & Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία 186.165 215.971 186.146 215.955 ∆ιανεμηθέντα μερίσματα (21.300) (11.715) (21.300) (11.715)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 408.797 321.427 407.819 320.395 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  (31.12.2018 και 31.12.2017 αντίστοιχα) 949.227 942.028 949.431 942.191

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.533.608 1.532.621 1.533.821 1.532.781

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 885.327 878.128 885.531 878.291

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 949.227 942.028 949.431 942.191

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 300.115 301.006 300.115 301.006

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 147.272 183.187 147.272 183.187 Λειτουργικές δραστηριότητες

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 73.620 53.632 73.620 53.632 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 80.272 66.473 80.314 66.523

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 63.374 52.768 63.383 52.765 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Σύνολο υποχρεώσεων 584.381 590.593 584.390 590.590 Αποσβέσεις 44.127 44.963 44.127 44.963

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.533.608 1.532.621 1.533.821 1.532.781 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (6.548) (8.184) (6.548) (8.184)

Mειώσεις /Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (662) (55) (662) (55)

Εσοδα χρεογράφων (59) (60) (59) (60)

Προβλέψεις  για παροχές προσωπικού 1.628 14.838 1.628 14.838

Λοιπές Προβλέψεις 10.368 (308) 10.368 (308)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (21.818) (19.096) (21.810) (19.089)

1.01-31.12.2018 1.01-31.12.2017 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 658 503 658 503

Κύκλος εργασιών 322.413 327.343 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Μικτά κέρδη 137.245 142.865 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και δραστηριότητες:

επενδυτικών αποτελεσμάτων 59.053 47.820 (Αύξηση) Μείωση:

Κέρδη  προ φόρων 80.272 66.473 Απαιτήσεων & Συμβατικών Περιουσιακών Στοιχείων 5.534 3.215 5.519 3.240

Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 47.908 43.427 Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα (656) 1.241 (656) 1.241

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (230) 5.550 Αύξηση (Μείωση):

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 47.678 48.977 Υποχρεώσεων 5.197 (17.293) 5.234 (17.294)

Κατανέμονται σε: Εγγυήσεις καταναλωτών 101 90 101 90

Μετόχους Εταιρείας 47.908 43.427 Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση 1.959 1.857 1.959 1.857

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,45 0,41 Πλέον: 

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών Προσαυξήσεις  πελατών εισπραχθείσες 8.935 5.010 8.935 5.010
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 96.632 84.599 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (232) (130) (232) (130)

Καταβεβλημένοι φόροι (16.519) (24.750) (16.519) (24.750)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 112.285 68.314 112.357 68.395

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €   

1.01-31.12.2018 1.01-31.12.2017

Κύκλος εργασιών 322.396 327.324 Επενδυτικές δραστηριότητες

Μικτά κέρδη 137.228 142.846 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (15.413) (14.992) (15.413) (14.991)

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (857) (842) (857) (842)

επενδυτικών αποτελεσμάτων 59.103 47.877 Είσπραξη επιχορηγήσεων 3.892 4.633 3.892 4.633

Κέρδη  προ φόρων 80.314 66.523 Τόκοι εισπραχθέντες 8.844 7.336 8.836 7.326

Κέρδη  μετά από φόρους (Α) 47.950 43.477 Μερίσματα εισπραχθέντα 59 60 59 60

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (230) 5.550 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.475) (3.805) (3.483) (3.814)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 47.720 49.027

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 47.950 43.477 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή- (σε €) 0,27 0,20 Μερίσματα πληρωθέντα (20.179) (50.132) (20.179) (50.132)

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (20.179) (50.132) (20.179) (50.132)

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 96.682 84.656
Καθαρή (μείωση) / αύξηση   στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 88.631 14.377 88.695 14.449

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 294.921 280.544 293.920 279.471
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 383.552 294.921 382.615 293.920

2018 2017 2018 2017
i )    Eσοδα 58.429 61.512 58.429 61.512
ii)    Εξοδα                                                                                                                                       19.625 529 19.625 529
iii)   Απαιτήσεις          56.656 70.802 56.656 70.826
iv) Yποχρεώσεις 1.442 - 1.442 -
v)  Αμοιβές και αποζημιώσεις ∆ιευθυντικών στελεχών και μελών της ∆ιοίκησης                                           353 252 353 252

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                 Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤ.  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ.  Π 720446

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ       Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

3. Oπως περαιτέρω αναφέρεται στην σημείωση 33 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από 9.12.1999 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού ∆ημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει το τίμημα του αποληφθέντος ακατέργαστου
ύδατος. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει  να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για  τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο ΝΠ∆∆ «Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ» επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της.

                ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2. Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η Εταιρεία μέχρι την 31 ∆εκεμβρίου 2018 αφορούν : α) Αγωγές για αστικές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 84,9 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 169,2 εκατ. περίπου. Έναντι των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν αφού καταστούν οριστικές και αμετάκλητες οι προαναφερόμενες (α και β) εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις η Ε.Υ∆.Α.Π. έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 55,1 εκατ. στις 31 ∆εκεμβρίου 2018 έναντι Ευρώ 35,3 εκατ. κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2017, οι οποίες εκτιμώνται επαρκείς. γ) Φόρους για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 2,4 εκατ. στις 31 ∆εκεμβρίου 2018 όπως και την 31 ∆εκεμβρίου
2017 (σημ.11)  και δ) Λοιπές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτες, συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  και χρεώστες)  και απαξιωμένα αποθέματα Ευρώ 93,3 εκατ. στις  31 ∆εκεμβρίου 2018 έναντι Ευρώ 65 εκατ. στις 31 ∆εκεμβρίου  2017. 

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεμβρίου  2018  ανερχόταν σε 2.234 άτομα και στις  31 ∆εκεμβρίου 2017   σε 2.270 άτομα. 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

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

 Εδρα: Ωρωπού 156 ΤΚ11146 Γαλάτσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 ∆εκεμβρίου 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΙΣΗΣ 

     ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ        Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6. ∆εν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου από την 31.12.2018 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας (σημ.32).

9. Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το ακόλουθο :"Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ΄ αριθμό 33.1 σημείωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σχετικά με τον προσδιορισμό του τιμήματος του μη επεξεργασμένου ύδατος που προμηθεύεται η εταιρεία από το Ελληνικό ∆ημόσιο. Ελλείψει έγγραφης 
συμφωνίας καθορισμού του ανωτέρω τιμήματος, η Εταιρεία συνεχίζει και μετά την 30.06.2013, ημερομηνία κατά την οποία διακανονίστηκε το σύνολο των οικονομικών εκκρεμοτήτων με το Ελληνικό ∆ημόσιο,  τον προβλεπόμενο στο άρθρο 15 της από 09.12.1999 σύμβασης με το Ελληνικό  ∆ημόσιο συμψηφισμό του τιμήματος του 
αδιύλιστου ύδατος με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων «ΕΥ∆ΑΠ ΝΠ∆∆». Αλλαγές στην τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ενδέχεται να επιφέρει η εφαρμογή της 
ΚΥΑ 135275 (ΦΕΚ 1751/22.05.2017) <<Έγκριση γενικών Κανόνων κοστολόγησης και Τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του>>. Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν τυχόν επιπτώσεις από την εφαρμογή της 
ανωτέρω ΚΥΑ στην μέχρι τώρα ακολουθούμενη τακτική της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. "

5. Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε: α) στα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" έξοδο Ευρώ 1.436 χιλ. που αφορά μεταβολή της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (σημ.17) β) αναλογιστικό κέρδος Ευρώ 1.206 χιλ. μετά φόρων από προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το
αναθεωρημένο ∆ΛΠ 19. 

ΟΜΙΛΟΣ

7. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός της ΕΥ∆ΑΠ, περιλαμβάνεται η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 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. Η
διεύθυνση διαδικτύου της  ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. είναι www.eydapnison.gr

8. Οι βασικές λογιστικές αρχές και οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις από την πλευρά της ∆ιοίκησης που ακολουθήθηκαν είναι οι ίδιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεμβρίου 2017, εκτός από την υιοθέτηση των νέων διεθνών προτύπων
χρηματοοικονομικής αναφοράς όπως περιγράφεται στις σημειώσεις 40 και 41 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

Α.∆.Τ.   ΑΒ 521661 
Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/112285

       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Α.∆.Τ.  ΑΟ 010837

Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17806

∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ.ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ 

Α.∆.Τ.  ΑΒ 253061

ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΚ. ΣΚΥΛΑΚΗ 


