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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

των οικονομικών καταστάσεων : 7 Απριλίου 2021

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Παναγιώτης  Χριστόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28481) 

Ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Με σύμφωνη Γνώμη-Θέμα 'Εμφασης 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

31.12.2020 31.12.2019 31.12..2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12..2020 31.12.2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 788.727 799.219 788.727 799.219 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  περιόδου  (1.01.2020 και 1.01.2019 αντίστοιχα) 951.140 949.227 951.384 949.431

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 562 619 562 619 Κέρδη /(Zημίες) μετά από φόρους (66.100) 58.068 (66.085) 58.108

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 2.722 3.607 2.722 3.607 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση (16.758) (27.400) (16.758) (27.400)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 139.678 102.964 140.888 104.174 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από φόρους (82.858) 30.668 (82.843) 30.708

Αποθέματα  14.297 13.219 14.297 13.219 Διανεμηθέντα μερίσματα (40.470) (28.755) (40.470) (28.755)

Απαιτήσεις από πελάτες & Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία 178.929 183.345 178.929 183.357 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  (31.12.2020 και 31.12.2019 αντίστοιχα) 827.812 951.140 828.071 951.384

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 489.081 459.894 488.140 458.927

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.613.996 1.562.867 1.614.265 1.563.122

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο 63.900 63.900 63.900 63.900

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 763.912 887.240 764.171 887.484

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 827.812 951.140 828.071 951.384 31.12.2020 31.12.2019 31.12..2020 31.12.2019

Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους 358.993 339.184 358.993 339.184
Λειτουργικές δραστηριότητες

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 139.686 143.000 139.686 143.000
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

(80.442) 84.007 (80.427) 84.047

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 65.407 70.227 65.407 70.227 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 222.098 59.316 222.108 59.327 Αποσβέσεις 40.407 43.331 40.407 43.331

Σύνολο υποχρεώσεων 786.184 611.727 786.194 611.738 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (6.245) (7.046) (6.245) (7.046)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.613.996 1.562.867 1.614.265 1.563.122 Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 905 794 905 794

Mειώσεις /Μεταφορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 541 (57) 541 (57)

Εσοδα χρεογράφων (71) (33) (71) (33)

Προβλέψεις  για παροχές προσωπικού (3.186) (4.393) (3.186) (4.393)

Λοιπές Προβλέψεις 164.701 (1.869) 164.701 (1.869)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΟΜΙΛΟΣ Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (15.172) (18.879) (15.170) (18.874)

1.01-31.12.2020 1.01-31.12.2019 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.503 5.442 3.503 5.442

Κύκλος εργασιών 330.325 323.750 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Μικτά κέρδη 149.639 163.290 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και δραστηριότητες:

επενδυτικών αποτελεσμάτων (92.182) 70.537 (Αύξηση) Μείωση:

Κέρδη / (Ζημίες)  προ φόρων (80.442) 84.007 Απαιτήσεων & Συμβατικών Περιουσιακών Στοιχείων (10.178) 865 (10.181) 863

Κέρδη / (Ζημίες)  μετά από φόρους (Α) (66.100) 58.068 Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα (1.180) (1.866) (1.180) (1.866)

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα  μετά από φόρους (Β) (16.758) (27.400) Αύξηση (Μείωση)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα  μετά από φόρους 

(Α)+(Β) (82.858) 30.668 Υποχρεώσεων 2.662 1.671 2.681 1.653

Κατανέμονται σε: Εγγυήσεις καταναλωτών 137 124 137 124

Μετόχους Εταιρείας (66.100) 58.068 Εισφορά εργαζομένων για αποζημίωση 1.841 2.007 1.841 2.007

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -0,62 0,55
Πλέον: 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών Προσαυξήσεις  πελατών εισπραχθείσες 7.409 6.856 7.409 6.856

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (57.115) 107.617
Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(318) (346) (318) (346)

Καταβεβλημένοι φόροι (12.095) (32.260) (12.095) (32.260)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 93.219 78.348 93.252 78.373

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

1.01-31.12.2020 1.01-31.12.2019

Κύκλος εργασιών 330.318 323.744 Επενδυτικές δραστηριότητες

Μικτά κέρδη 149.632 163.284 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (29.085) (16.158) (29.085) (16.158)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (231) (603) (231) (603)

επενδυτικών αποτελεσμάτων (92.165) 70.581 Είσπραξη επιχορηγήσεων 2.931 2.775 2.931 2.775

Κέρδη / (Ζημίες)  προ φόρων (80.427) 84.047 Τόκοι εισπραχθέντες 7.677 9.294 7.674 9.289

Κέρδη / (Ζημίες)  μετά από φόρους (Α) (66.085) 58.108 Μερίσματα εισπραχθέντα 71 33 71 33

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα  μετά από φόρους (Β) (16.758) (27.400) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (18.637) (4.659) (18.640) (4.664)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα  μετά από φόρους 

(Α)+(Β) (82.843) 30.708

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας (66.085) 58.108
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή- (σε €) 0,38
Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις

(971) (849) (971) (849)

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Μερίσματα πληρωθέντα

(39.805) (27.750) (39.805) (27.750)

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (57.099) 107.661
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(40.776) (28.599) (40.776) (28.599)

Καθαρή (μείωση) / αύξηση   στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 33.806 45.090 33.836 45.110

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
428.642 383.552 427.725 382.615

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 462.448 428.642 461.561 427.725

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020  ανερχόταν σε 2.345 άτομα και στις  31 Δεκεμβρίου 2019  σε 2.217 άτομα. 

2020 2019 2020 2019

i )    Eσοδα 60.504 59.539 60.504 59.539

ii)    Εξοδα                                                                                                                  175.813 20.083 175.813 20.083

iii)   Πληρωμές Μερισμάτων 24.822 17.636 24.822 17.636

iv)   Απαιτήσεις 52.312 58.420 52.312 58.439

v)  Yποχρεώσεις  160.996 3.535 160.996 3.535

vi)   Αμοιβές και αποζημιώσεις Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης      605 455 605 455

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΔΡ. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ 

Α.Δ.Τ.  ΑΜ 519989

Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/112285

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

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 ΔΛΠ 24, έχουν  ως εξής:  

(σημ. 35, ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

3. Oπως περαιτέρω αναφέρεται στην σημείωση 34  των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, Η Εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της και για την οριστική τακτοποίηση του τιμήματος 

του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος για την περίοδο 2013 έως 2020. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών της συμβούλων, η Εταιρεία, προχώρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου 

ύδατος για την περίοδο 2013-2020, ύψους € 157,5 εκατ., η οποία επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Σχετική αναφορά γίνεται στην σημείωση 6ε

      Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

9. Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το ακόλουθο :«Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 33 και 34.1 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το θέμα του προσδιορισμού του τιμήματος του μη επεξεργασμένου ύδατος που προμηθεύεται η Εταιρεία από το 

Ελληνικό Δημόσιο. Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 33 και 34.1, η Εταιρεία, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της και για την οριστική τακτοποίηση του τιμήματος του αποληφθέντος μη 

επεξεργασμένου ύδατος για την περίοδο 2013 έως 2020. Η Εταιρεία με βάση την εξέλιξη των παραπάνω διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών της συμβούλων, προέβη στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος για την παραπάνω περίοδο, 

συνολικού ποσού  € 157,5 εκατ., το οποίο επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.»

Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

8. Οι βασικές λογιστικές αρχές και οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις από την πλευρά της Διοίκησης που ακολουθήθηκαν είναι οι ίδιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019.

6.Με εξαίρεση τα γεγονότα που αναφέρονται στην  υπ΄ αριθμό 41 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων , δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου από την 31.12.2020 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας.

       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

2. Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η Εταιρεία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020 αφορούν : α) Αγωγές για αστικές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί  κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 95,2 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) Δικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους  Ευρώ  149,4 εκατ. περίπου. Έναντι των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν αφού καταστούν οριστικές και αμετάκλητες οι 

προαναφερόμενες (α και β) εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η Ε.ΥΔ.Α.Π. έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 44,6 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020  έναντι Ευρώ 48,9  εκατ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, οι οποίες  εκτιμώνται  επαρκείς. γ) Φόρους για τις ανέλεγκτες  φορολογικά χρήσεις Ευρώ 2,4 εκατ. στις  31 

Δεκεμβρίου 2020 όπως και την 31 Δεκεμβρίου 2019 (σημ.11) .δ) Λοιπές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (πελάτες, συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  και χρεώστες)  και απαξιωμένα αποθέματα Ευρώ 107,2 εκατ. στις  31 Δεκεμβρίου 2020 έναντι Ευρώ 95,8 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου  2019 και ε) πρόβλεψη επιβάρυνσης 

αδιύλιστου νερού για τα έτη 2013-2020 Ευρώ 157,5 εκατ. στις  31 Δεκεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του τελικού σταδίου των διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της και για την οριστική τακτοποίηση του τιμήματος του 

αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος αφού έλαβε υπόψη τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών της συμβούλων.

Α.Δ.Τ.  ΑΟ 010837

Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17806

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.  ΑΟ 568292 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ.ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ 

Α.Δ.Τ.  ΑΒ 253061

ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΚ. ΣΚΥΛΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΑΧΙΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π)

ΑΡ.ΓΕΜΗ.121578960000

 Εδρα: Ωρωπού 156 ΤΚ11146 Γαλάτσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020

 

ΟΜΙΛΟΣ 

       Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ      ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

5. Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε:α) στα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" έξοδο Ευρώ 681 χιλ. που αφορά μεταβολή της εύλογης αξίας  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (σημ.18) και β) αναλογιστική ζημία Ευρώ 16.077 χιλ. μετά φόρων από προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το 

αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 (σημ.28).

7. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός της ΕΥΔΑΠ,  περιλαμβάνεται  η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με έδρα  την Αθήνα με ποσοστό συμμετοχής 100% της ΕΥΔΑΠ στο κεφάλαιο της,  η οποία ενοποιήθηκε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται δικαιώματα μειοψηφίας. Η 

διεύθυνση διαδικτύου της  ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. είναι www.eydapnison.gr

                ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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