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Μέρος Α΄
Διάφορα

Μήνυμα του Προέδρου του ΣΥΛ
Σε μια περίοδο σχετικά καλής υδατικής κατάστασης (2014 –
2015), το Συμβούλιο συνέχισε την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
καταναλωτών και προέβηκε σε βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης
στην περιοχή του και σε συναφείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις.
Η περιοχή υδροδότησης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας
Λεμεσού

διευρύνθηκε

με

την

ένταξη

της

Κοινότητας

Μουτταγιάκας, τον Απρίλιο του 2014 και της Κοινότητας

Φοινικαριών, τον Μάρτιο του 2015. Συνεχίστηκαν οι μελέτες για
τη ριζική βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και υπογράφτηκε νέα
συμφωνία για μελέτη κατασκευής νέας δεξαμενής στην περιοχή
της Λαϊκής Λευκοθέας.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού υδροδοτούσε κατά την υπό επισκόπηση διετία
100.000 υποστατικά περίπου, με υπολογιζόμενο εξυπηρετούμενο πληθυσμό γύρω στα
180.000 άτομα.

Όσον αφορά τη μη τιμολογηθείσα ποσότητα νερού υπήρξε σχετική βελτίωση αν και
εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, ειδικά στις περιοχές που
έχουν πρόσφατα ενταχθεί στα όρια του ΣΥΛ.
Για ακόμη μια χρονιά οι επισκέπτες στο Μουσείο Νερού από εκπαιδευτικά ιδρύματα που
προέρχονταν από όλη την Κύπρο (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια –
Πανεπιστήμια) επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενημέρωση τους, τόσο για την
ιστορία του νερού στην Κύπρο, όσο και για τους τρόπους σωστής διαχείρισης του.
Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω το Διευθυντή και το προσωπικό του ΣΥΛ για την
εργατικότητα και προθυμία που καταβάλλουν για την επίτευξη των στόχων του

Συμβουλίου.

Κυριάκος Τσολάκης
Έπαρχος Λεμεσού
Πρόεδρος ΣΥΛ
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Ίδρυση και σκοποί του Συμβουλίου
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ιδρύθηκε το
1951 και λειτουργεί με βάση τον Περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο,
Κεφ. 350. Διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζουν τρία μέλη που διορίζονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο και έξι μέλη από τους τοπικούς δήμους που υδροδοτούνται από το
ΣΥΛ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αποκλειστικός
σκοπός του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού είναι η παροχή ικανοποιητικής ποιότητας
και ποσότητας νερού για κάλυψη τόσο των οικιακών όσο και των εμποροβιομηχανικών αναγκών
των καταναλωτών του. Κύριο μέλημα του Συμβουλίου και ο άξονας γύρω από τον οποίο
λειτουργεί είναι η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών του.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με:
• Τη συντήρηση και επέκταση του υδρευτικού δικτύου
• Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τεχνικών έργων, με πλήρη σεβασμό προς το
περιβάλλον
• Την επιβολή τελών νερού ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων
και η λειτουργία του Συμβουλίου, χωρίς να αποσκοπείται η πραγματοποίηση κέρδους
• Την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των
διαδικασιών
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Το Συμβούλιο

Χριστίνα Ροδοσθένους
Αναπληρώτρια Έπαρχος Λεμεσού
Πρόεδρος Συμβουλίου
από Ιούλιο 2013 μέχρι Μάρτιο 2015

Ανδρέας Χρίστου
Δήμαρχος Λεμεσού,

Κυριάκος Τσολάκης
Έπαρχος Λεμεσού
Πρόεδρος Συμβουλίου
από Μάρτιο 2015

Γιώργος Γεωργίου
Δήμαρχος
Κάτω Πολεμιδιών

Φίλιππος Κατράνης Ζωή Χατζηβασιλείου
Εκπρόσωπος Γενικής Εκπρόσωπος Διευθυντή
Τμήματος Αναπτύξεως
Λογίστριας της
Υδάτων
Δημοκρατίας

Δώρος Αντωνίου
Δήμαρχος
Μέσα Γειτονιάς

Κυριάκος Χατζηττοφής
Δήμαρχος
Αγίου Αθανασίου

Πέρσα Παπαϊωάννου
Δημοτικός Σύμβουλος
Λεμεσού

Σωκράτης Μεταξάς
Διευθυντής
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Μιχάλης Βασιλείου
Δημοτικός Σύμβουλος
Λεμεσού

Συνεδρίες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Το Συμβούλιο συνήλθε σε 14 συνεδρίες μέσα στο έτος 2014 και 14 συνεδρίες μέσα στο 2015. Σ΄
αυτές τις συνεδρίες ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με θέματα που αφορούν Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, τα όρια υδροδότησης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, την
απασχόληση Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τις
οικονομικές καταστάσεις, την υδροδότηση υποστατικών εκτός ορίων του ΣΥΛ, το Διαγωνισμό του
Stockholm Junior Water Prize και τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΛ σε διεθνή συνέδρια για το
νερό.

Συνεδρία Συμβουλίου
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Διευθυντής
Σωκράτης Μεταξάς

Προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών
Φρύνη Ποταμού

Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τεχνικών Υπηρεσιών
Ανδρέας Φαίδωνος

Προϊστάμενος Πληροφορικής
Αντώνης Νικολαου

Εσωτερικός Ελεγκτής
Παναγιώτης Μιχαήλ

Βοηθός Προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ροδοθέα Μιχαήλ

Επιθεωρητής Λογαριασμών
Ανδρέας Χατζηχριστοφής

2015

2014

Προσωπικό του Συμβουλίου
στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Γραφειακό
Μηνιαίοι Εργατοτεχνίτες
Ωρομίσθιο Προσωπικό
ΣΥΝΟΛΟ

Προσωπικό του Συμβουλίου
στις 31 Δεκεμβρίου 2014

44
33
20
97

Γραφειακό
Μηνιαίοι Εργατοτεχνίτες
Ωρομίσθιο Προσωπικό
ΣΥΝΟΛΟ

Αφυπηρετήσεις
Η Εργάτρια Κούλα Πετρίδου
αφυπηρέτησε τον Μάρτιο

45
33
20
98

Αφυπηρετήσεις
Η Ανώτερη Τεχνικός Τούλα Παπαθεοδώρου
αφυπηρέτησε τον Ιανουάριο
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Παραγωγή νερού
Το νερό των γεωτρήσεων συγκεντρώνεται στην υδατοδεξαμενή Τσιρείου όπου υφίσταται
κατάλληλη απολύμανση με χλώριο και αναμιγνύεται με χλωριωμένο νερό από το Διυλιστήριο
Λεμεσού και τη Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής.
Ακολούθως, διοχετεύεται στην πόλη της Λεμεσού και στους Δήμους Μέσα Γειτονιάς, Κάτω
Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου και στην Κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών ανάλογα με τις ανάγκες.
Επίσης, χλωριωμένο νερό από το Διυλιστήριο παρέχεται στις υδατοδεξαμενές Μέσα Γειτονιάς,
Αθλητικού Κέντρου “Σπύρος Κυπριανού”, Νοσοκομείου Λεμεσού και Αγίου Φώτη. Οι ανάγκες των
περιοχών του Δήμου Γερμασόγειας, της Κοινότητας Μουτταγιάκας και της Κοινότητας
Φοινικαριών καλύπτονται κυρίως με άντληση νερού από γεωτρήσεις στην Κοίτη του ποταμού
Άμαθου. Το νερό των πηγών Φασούλας και Μαθηκολώνης υφίσταται κατάλληλη απολύμανση με
χλώριο και ακολούθως διακλαδώνεται στα υδρευτικά δίκτυα των δύο Κοινοτήτων. Επίσης, το νερό
της γεώτρησης του Κοινού Σχεδίου Αγίας Παρασκευής υφίσταται απολύμανση με χλώριο και μετά
διοχετεύεται στο υδρευτικό δίκτυο της Κοινότητας Παλώδιας. Στις περιπτώσεις που το νερό των
πηγών και γεωτρήσεων δεν ικανοποιεί τις υδρευτικές ανάγκες, τότε η υδατοπρομήθεια των
Κοινοτήτων ενισχύεται με άντληση από τη Λεμεσό.

Παραγωγή νερού (m³) από 1965 μέχρι 2015

15.848.580

13.635.026
11.755.245
8.484.834
5.212.882
2.926.676

1965

1975

1985

1995

2005

2015

Παραγωγή νερού (m³) από 2010 μέχρι 2015
14.568.052

2010

13.895.250

13.637.827

2011

2012

15.938.968

16.511.508

2013

2014
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15.848.580

2015

Σύνολο

Σχέδιο Αγίας
Παρασκευής

Πλοία

Πηγές

Σχέδιο Ύψωνα –
Πολεμιδιών

Σχέδιο Μουτταγιάκας

Γαρύλλης

Κούρης

Γερμασόγεια

Διυλιστήριο Λεμεσού

Αριθμός
καταναλωτών

Έτος

Προμήθεια ανά πηγή (m³) από 1987 μέχρι 2015

1987

41.219

-

4.271.756 2.165.671 1.647.826

-

-

1.202.632

-

-

9.287.885

1988

42.592

-

5.229.614 3.296.294 1.417.585

-

-

994

-

-

9.944.487

1989

44.076

-

5.527.124 3.739.567 1.795.022

-

-

0

-

-

11.061.713

1990

45.156

-

5.452.487 3.852.123 1.776.646

-

-

0

-

-

11.081.256

1991

46.482

-

3.155.111 3.556.536 2.087.960

-

-

0

-

-

8.799.607

1992

47.626

-

6.043.318 1.783.310 2.032.789

-

-

0

-

-

9.859.417

1993

48.739

-

6.168.564 2.900.790 1.905.156

-

-

0

-

-

10.974.510

1994

49.779

2.292.435 3.342.436 2.542.759 3.059.243

-

-

0

-

-

11.236.873

1995

51.249

3.341.005 3.295.518 2.897.379 2.221.342

-

-

0

-

-

11.755.244

1996

52.519

3.433.727 5.274.521 2.278.312

689.007

-

-

6.165

-

-

11.681.732

1997

54.026

5.740.258 3.279.692

0

-

-

18.088

-

-

9.993.222

1998

54.875

5.947.803 1.112.807 1.656.673

429.194

-

-

14.459

-

-

9.160.936

1999

55.575

7.194.761

685.420

1.233.318

-

-

15.598

-

-

9.835.250

2000

55.575

6.962.219 1.005.323

0

1.767.758

-

-

13.033

-

-

9.748.333

2001

56.827

9.777.479 1.261.999

0

330.013

-

-

16.581

-

-

11.386.072

2002

57.741

8.165.319 3.491.078

0

0

-

-

14.553

-

-

11.670.950

2003

62.970

8.829.143 3.028.144

100.351

0

-

-

27.922

-

-

11.985.560

2004

68.729

8.253.024 4.209.998

0

0

235.259

166.505

23.090

-

-

12.887.876

2005

71.172

9.449.461 3.600.015

0

0

256.570

306.039

22.941

-

-

13.635.026

2006

72.113

12.075.150 671.432

0

0

233.629

305.944

27.767

-

-

13.313.922

2007

74.404

11.860.613 583.323

0

0

176.080

263.414

31.146

-

-

12.914.576

2008

78.340

5.491.167

175.008

1.729.971

0

151.607

296.751

18.519

2.792.436

-

10.655.459

2009

82.202

6.572.247

154.060

33.750

2.743.596

234.924

183.339

30.799

1.782.515

-

11.735.230

2010

82.581

9.198.160 1.405.736

149.264

2.806.670

259.899

711.869

36.454

-

-

14.568.052

2011

84.591

9.938.872

0

2.308.681

243.211

688.861

37.422

-

34.120

13.895.250

2012

94.348

8.090.881 4.177.113

0

205.293

339.248

712.434

58.966

-

53.892

13.637.827

2013

97.395

9.377.192 5.585.498

106.748

0

318.398

671.760

57.525

-

53.106

16.170.227

2014

99.185

12.577.882 2.550.395

101.619

0

398.261

795.630

29.951

-

66.040

16.519.778

2015

99.922

10.845.539 2.382.315 1.276.688

0

488.020

721.881

41.137

-

73.216

15.828.796

706.153

644.083

955.184
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18000000

Προμήθεια ανά πηγή από 1987 - 2015

16000000

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

Διυλιστήριο

Γερμασόγεια

Κούρης

Γαρύλλης

Σχέδιο Μουττα-γιάκας

Σχέδιο Ύψωνα

Πηγές

Πλοία

Σχέδιο Αγίας Παρασκευής

2015.

2013.

2011.

2009.

2007.

2005.

2003.

2001.

1999.

1997.

1995.

1993.

1991.

1989.

1987.

0

Προμήθεια Νερού 2014 - 2015
18.000.000
16.000.000

Axis Title

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

Σχέδιο
Διυλιστ Γερμασ
Γαρύλλ Μουττ Σχέδιο
Κούρης
ήριο
όγεια
ης
αγιάκα Ύψωνα
ς

Πηγές

Πλοία

Σχέδιο
Αγίας
Σύνολο
Παρασ
κευής

2014. 12.577. 2.550.3 101.619

0

398.261 795.630 29.951

66.040 16.519.

2015. 10.845. 2.382.3 1.276.6

0

488.020 721.881 41.137

73.216 15.828.
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Έλεγχος ποιότητας νερού
Τόσο κατά το 2014 όσο και κατά το 2015 γίνονταν από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας και το Γενικό Χημείο του Κράτους οι απαιτούμενες χημικές και
βακτηριολογικές αναλύσεις δειγμάτων νερού που λήφθηκαν από όλες τις γεωτρήσεις, τις πηγές
και το δίκτυο. Γενικά, οι αναλύσεις απέδειξαν ότι το νερό που διοχετεύτηκε στους καταναλωτές
ήταν κατάλληλο με βάση τους Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004. Επιπρόσθετα,
διενεργούνταν καθημερινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι νερού από τις υδατοδεξαμενές, από
διάφορα σημεία κατανάλωσης μέσα στην Περιοχή Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου, για
παρακολούθηση της χλωρίωσης. Οι αναλύσεις αυτές επιβεβαίωσαν την περιεκτικότητα σε
χλώριο που πρέπει να υπάρχει στο νερό για προληπτικούς λόγους.

Επάρκεια νερού
Υπήρξε συνεχής προμήθεια νερού στους καταναλωτές κατά την υπό επισκόπηση διετή περίοδο.

Κυριότερες δραστηριότητες
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συμβουλίου είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Παροχή νερού για οικιακούς και εμποροβιομηχανικούς σκοπούς
Παροχή νερού για πυρόσβεση
Καταγραφή κατανάλωσης και είσπραξη τελών νερού
Εγκατάσταση παροχής νερού σε νέα υποστατικά
Επέκταση κεντρικών αγωγών δικτύου υδροδότησης
Συντήρηση του δικτύου, παροχών και υδρομετρητών
Παροχή νερού σε πλοία στο Λιμάνι Λεμεσού
Παροχή υπηρεσιών στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας σχετικά με την
τιμολόγηση και είσπραξη αποχετευτικών τελών χρήσης
• Εκστρατεία εξοικονόμησης νερού και περιορισμού άδηλων διαρροών
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Περιοχή Υδατοπρομήθειας
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού εξυπηρετεί τους Δήμους Λεμεσού, Κάτω Πολεμιδιών,
Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας. Επίσης, εξυπηρετούνται οι Κοινότητες
Πάνω Πολεμιδιών, Φασούλας, Μαθηκολώνης, Παλώδιας, Τσερκέζ Τζιφτλίκ, Μουτταγιάκας και
Φοινικαριών.
Το Συμβούλιο, στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής, έθεσε ως στόχο την επέκταση της
περιοχής Υδατοπρομήθειας του, ώστε σε αυτή να περιληφθούν σταδιακά οι περισσότερες
περιοχές της μείζονος Λεμεσού.
Κοινότητα
Μαθηκολώνης

Κοινότητα
Παλώδιας

Κοινότητα
Φασούλας

Κοινότητα
Φοινικαριών

Δήμος
Αγίου
Αθανασίου

Δήμος
Πολεμιδιών

Κοινότητα
Μουτταγιάκας

Δήμος
Γερμασόγειας

Δήμος
Λεμεσού

Κοινότητα
Τσερκέζ
Τσιφλίκ
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Τις επόμενες 3 μέρες
ή περισσότερες
7%

Τις επόμενες
2 μέρες
3%

Χρόνος ανταπόκρισης
των συνεργείων του
Συμβουλίου για την
επιδιόρθωση των βλαβών

116

2014

237

Την επόμενη
Μέρα 15%
Αυθημερόν
76%

551

2.715

Κλήσεις για
επιδιορθώσεις
Μέσα στο 2014 καταχωρήθηκαν 31.221 περιπτώσεις κατά
τις οποίες το Συμβούλιο κλήθηκε
να προβεί σε επιδιορθώσεις του δικτύου υδροδότησης ή να ανταποκριθεί
σε άλλα θέματα εξυπηρέτησης των
καταναλωτών και το έτος 2015 καταχωρήθηκαν 48.761 περιπτώσεις.

Τις επόμενες 3 μέρες
ή περισσότερες
7%

Τις επόμενες
2 μέρες
2%

Την επόμενη
Μέρα 15%

70

2015

181

407

Αυθημερόν
75%

2.081
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Κατανάλωση νερού από 1965 μέχρι 2015 (m³)
14.000.000
12.000.000

11.047.406
10.000.000

11.496.727

9.471.945

8.000.000

6.599.323
6.000.000

4.010.506

4.000.000

2.188.429
2.000.000
0

1965

1975

1985

1995

2005

2015

Αριθμός καταναλωτών από 1965 μέχρι 2015
120.000
100.000

99.922
80.000

70.200

60.000

51.249

40.000

37.621
20.000
0

12.100
1965

19.317
1975

1985

1995
Έτος
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2005

2015

Κατανάλωση νερού από 2011 μέχρι 2015 (m³)
14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

10.535.524

10.529.443

11.406.642

11.385.562

2013
3

2014
4

11.496.727

4000000

2000000

0
2011
1

2012
2

2015
5

Αριθμός καταναλωτών από 2011 μέχρι 2015

105.000

97.395

100.000

99.185

99.922

94.348
95.000
90.000

84.591
85.000
80.000

75.000
2011

2012

2013

Έτος
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2014

2015

Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση από 2011 μέχρι 2015 (m³)

58.031
50.365

(21/5/2011)

2011

(14/7/2012)

53.139

51.493

46.667

(2/8/2013)

2012

(7/10/2014)

2013

(2/9/2015)

2014

2015

Ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση από 2011 μέχρι 2015 (ltr)

236
169

255

266

255

Μέση ημερήσια κατανάλωση (ltr)
181

181

155

158

144

Μέση ημερήσια οικιακή κατανάλωση (ltr)
2011

2012

2013
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2014

2015

Μη τιμολογημένη ποσότητα νερού (m3) από 1995 μέχρι 2015
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

27,46%
27,00%
18,98%

19,42%
13,87%
1995

2000

2005

2010

2015

Έτος

Ατιμολόγητο νερό
%

2.283.300

1.352.553

2.587.620

3.933.342

4.351.853

19,42

13,87

18,98

27,00

27,46

Μη τιμολογημένη ποσότητα νερού (m3) από 2006 μέχρι 2015
6.000.000

31,08%
5.000.000

28,44%

27,46%

27,00%

4.000.000

24,18%

3.000.000

16,94%
2.000.000

16,69%

22,87%

16,46%

1.000.000

8,25%
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ατιμολόγητο νερό 2.255.647 2.152.533 879.160 1.932.024 3.933.342 3.359.726 3.119.337 4.532.326 5.134.216 4.351.853
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Εξοικονόμηση νερού
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού,
μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας για
εξοικονόμηση νερού, συνέχισε την ενημέρωση
του κοινού για τις σχετικές πρόνοιες της
Νομοθεσίας, τόσο με ανακοινώσεις προς τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και μέσω
διαφωτιστικών φυλλαδίων που ταχυδρομήθηκαν μαζί με τους λογαριασμούς σ’ όλους
τους καταναλωτές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε

στις ξεναγήσεις στο Μουσείο Νερού και Κέντρο
Ανάπτυξης Υδατικής Συνείδησης. Οι χιλιάδες
επισκέψεις στο Μουσείο, τόσο μαθητών όσο
και μελών άλλων οργανωμένων συνόλων, τους
έδωσε την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τη
σωστή χρήση του νερού και γενικότερα την
προστασία των φυσικών πόρων και του
περιβάλλοντος.

Τηλεμετρία
Μέσα στη διετία 2014-2015 τα συστήματα
τηλεμετρίας του Συμβουλίου, έχουν επεκταθεί
και ελέγχουν 26 δεξαμενές και 81 κεντρικούς
μετρητές. Η λειτουργία τους περιλαμβάνει τον
αυτόματο έλεγχο της στάθμης των δεξαμενών,
εκκίνηση και σταμάτημα αντλιών και τη
συνεχή καταγραφή της ροής και πίεσης.
Η λειτουργία των συστημάτων τηλεμετρίας
έχει συμβάλει σημαντικά στη βέλτιστη
λειτουργία του κεντρικού δικτύου, στη μείωση
των απωλειών από το δίκτυο υδροδότησης με
την έγκαιρη διάγνωση νέων διαρροών στο

δίκτυο, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων
και στη βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές του
Συμβουλίου. Τα συστήματα τηλεμετρίας θα
επεκταθούν σταδιακά για να ελέγχουν και
άλλους κεντρικούς μετρητές που θα
εγκατασταθούν με βάση το πρόγραμμα
αναθεώρησης των υφιστάμενων περιοχών
υδροδότησης.

Οικονομικά αποτελέσματα
Πλεόνασμα παρουσίασαν τα συνολικά έσοδα
για την υπό ανασκόπηση διετία. Για το έτος
2014 το πλεόνασμα ήταν €1.754.21 και για το
έτος 2015 το πλεόνασμα ήταν €3.170.298.
Λεπτομερείς οικονομικές καταστάσεις περι-

λαμβάνονται σε επόμενες σελίδες. Το
πλεόνασμα χρησιμοποιείται κυρίως για την
κάλυψη των κεφαλαιουχικών δαπανών του
ΣΥΛ.

Ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα του Συμβουλίου αναβαθμίζεται
συνεχώς με στόχο τη βελτίωση του
σχεδιασμού και του περιεχομένου της ώστε
να εξασφαλιστεί η ευελιξία και η εύκολη
χρήση της. Η ιστοσελίδα προσφέρεται στο
κοινό για αναζήτηση πληροφοριών για θέματα
νερού, διαφόρων τεχνικών διαδικασιών,
διαγωνισμών που προκηρύσσονται από το

ΣΥΛ, άλλα θέματα που αφορούν το Συμβούλιο
καθώς και εκπαιδευτικά θέματα. Στην
ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης σε ηλεκτρονική
μορφή διάφορα έντυπα αιτήσεων του
Συμβουλίου τα οποία οι καταναλωτές
μπορούν
να
εκτυπώσουν
και
να
συμπληρώσουν.

Απώλειες από το δίκτυο υδροδότησης
Το Συμβούλιο έχει εντατικοποιήσει το
πρόγραμμα μείωσης των απωλειών νερού από
το
δίκτυο
υδροδότησης.
Το
2015
συγκροτήθηκε και 2ο Συνεργείο Εντοπισμού
Αφανών Διαρροών. Τα Συνεργεία Εντοπισμού
Αφανών Διαρροών, με τον εξοπλισμό που
διαθέτουν, εντόπισαν 42 διαρροές το 2014 και
229 το 2015. Η μη τιμολογημένη ποσότητα
νερού το 2014 ήταν 31,04% και το 2015 ήταν
27,46%. Γενικά, το κάπως ψηλό ποσοστό της

μη τιμολογημένης ποσότητας οφείλεται στην
πρόσφατη ένταξη του δικτύου υδροδότησης
του Δήμου Γερμασόγειας και των Κοινοτήτων
Μουτταγιάκας και Φοινικαριών στην περιοχή
του ΣΥΛ, καθώς και στην αρνητική επίδραση
του αφαλατωμένου νερού στο δίκτυο
υδροδότησης.
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Πενταετής προγραμματισμός έργων
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που θα
έχει και αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, προγραμματίζει την εκτέλεση των ακόλουθων έργων
μέσα στην επόμενη πενταετία:

Α/Α

Έργο

Αναμενόμενο έτος
αποπεράτωσης

Υπολογιζόμενη
δαπάνη
€

1

Επέκταση δικτύου, αγωγός Φασούλας - Μαθηκολώνης

2016

125.000

2

Σύνδεση αντλιοστασίου με δεξαμενές Πανιώτη, Στρόγγυλου, Συκαμίνου

2016

100.000

3

Ενίσχυση υφιστάμενης δεξαμενής Green Area

2016

80.000

4

Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ3 (Μ. Γειτονιά)

2017

400.000

5

Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ9 (Φασούλα)

2017

400.000

6

Κατασκευή Δεξαμενής: Ζ5 (Λαϊκή Λευκοθέα)

2017

130.000

7

Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ6 (Φασούλα)

2018

400.000

8

Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου (Γερμασόγεια, κομβική)

2018

650.000

9

Νέα δεξαμενή στο δρόμο Μαθηκολώνης

2018

200.000

10

Νέα δεξαμενή Πανιώτης (Γερμασόγεια)

2018

200.000

11

Κατασκευή δεξαμενής Green Area

2020

300.000

ΣΥΝΟΛΟ

2.985.000

Συγκριτικός πίνακας κεφαλαιουχικών δαπανών από 2011 – 2015
€ 1.938.136

€ 1.118.767
€ 773.771
€ 706.055
€ 434.422

2011

2012

2013
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2014

2015

Στατιστικά στοιχεία
1 Προμήθεια νερού
Διυλιστήριο Λεμεσού

m³

Πλοία
Γεωτρήσεις Κούρη
Γεωτρήσεις Γερμασόγειας
Γεωτρήσεις Γαρύλλη
Σχέτιο Μουτταγιάκας
Σχέδιο Ύψωνα-Πολεμιδιών
Σχέδιο Αγίας Παρασκευής
Πηγή Φασούλας
Πηγές Μαθηκολώνης

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³

Πηγή Φοινικαριών
Από Γερμασόγεια προς Μουτταγιάκα
ΣΥΝΟΛΟ

2015
10.845.539

0
0
1.276.688 101.619
2.382.315 2.747.595
0
0
488.020 398.261
721.881 795.630
73.216 66.040
21.418 15.098
17.236 14.853
2.482
0
15.828.795 16.716.978
0
15.828.795

Μέση ημερήσια προμήθεια

m³

2 Κατανάλωση
Όπως καταγράφθηκε από τους υδρομετρητές των
υποστατικών

m³

2014
12.577.882

43.362

0
16.716.978

39.883

11.454.072

11.309.307

m³
m³
m³

42.632
23
11.496.727

75.728
527
11.385.562

3 Διαφορά μεταξύ προμήθειας και κατανάλωσης (1-2)

m³

4.351.853

5.125.946

4 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κατ'εκτίμηση)

αρ.

180.000

170.000

5 Κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση βάσει ετήσιας
προμήθειας

ltr

255

266

6 Πραγματική κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση βάσει
οικιακής χρήσης

ltr

158

155

7 Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση

m³

Παροχή σε πλοία
Άλλες καταναλώσεις
ΟΛΙΚΟ

8 Αριθμός καταναλωτών την 31η Δεκεμβρίου
9 Υδροστόμια πυρόσβεσης και δικλείδες
Εγκατάσταση νέων υδροστομίων
Σύνολο υδροστομίων 31 Δεκεμβρίου

αρ.
αρ.
αρ.
αρ.

Εγκατάσταση νέων δικλείδων
Σύνολο δικλείδων 31 Δεκεμβρίου
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53.139
51.493
(2/9/2015) (7/10/2014)
99.922
99.185
0
1.956

94
5.413

0
1.956

26
5.319

Στατιστικά στοιχεία

συνέχεια …

10 Άλλες εργασίες:
Νέες εγκαταστάσεις

αρ.

324

296

Αποκοπές

αρ.

4.904

4.426

Επανασυνδέσεις

αρ.

4.974

4.202

Επιδιορθώσεις κεντρικών αγωγών

αρ.

322

194

Επιδιορθώσεις παροχών

αρ.

2.870

1.762

Αντικαταστάσεις διακοπτών

αρ.

147

483

Δοκιμές υδρομετρητών

αρ.

111

100

Αντικαταστάσεις υδρομετρητών

αρ.

8.424

6.918

Μηνιαίοι υπάλληλοι

αρ.

44

45

Μηνιαίοι εργατοτεχνίτες

αρ.

33

33

Έκτακτοι εργάτες

αρ.

Ωρομίσθιοι Εργάτες

αρ.

20

20

ΟΛΙΚΟ

αρ.

97

98

Χημικές αναλύσεις

αρ.

999

798

Βακτηριολογικές αναλύσεις

αρ.

805

763

13 Παραγωγή

m³

15.828.796

16.519.778

14 Κατανάλωση

m³

11.496.727

11.385.562

15 Ποσοστό μη τιμολογημένης ποσότητας

%

27,46

31,04

16 Αριθμός καταναλωτών

αρ.

99.922

99.185

17 Μέση ημερήσια κατανάλωση

ltr

255

266

18 Πραγματική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση

ltr

158

155

19 Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση

m³

53.139

51.493

20 Μήκος δικτύου σωλήνων

km

1.129
21.186.848

11 Προσωπικό (31 Δεκεμβρίου)

12 Αναλύσεις

21 Έσοδα

€

1.150
21.168.344

22 Εξοδα

€

17.998.046

19.432.627

23 Αναλογία εσόδων προς πάγιο ενεργητικό

%

125,01

122,72

24 Κεφαλαιουχικές δαπάνες

€

706.055

434.422
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Συγκριτικός πίνακας –
τεχνικοί και λογιστικοί παράμετροι για τα τελευταία 5 χρόνια

Παράμετρος

Μονάδα

2015

2014

2013

2012

2011

Παραγωγή

m³

15.828.796 16.519.778 15.938.967 13.637.827 13.895.250

Κατανάλωση

m³

11.496.727 11.385.562 11.408.410 10.529.443 10.535.524

Ποσοστό μη τιμολογημένης ποσότητας

%

27,46

31,04

28,44

22,87

24,18

Αριθμός καταναλωτών

αρ.

99.922

99.185

98.084

94.348

84.591

Μέση ημερήσια κατανάλωση

ltr

255

266

255

236

169

Μέση ημερήσια οικιακή κατανάλωση

ltr

158

155

181

181

144

Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση

m³

53.139

51.493

58.031

46.667

50.365

Σύνολο υδροστομίων

αρ.

1.956

1.956

1.956

1.956

1.955

Σύνολο δικλείδων

αρ.

5.413

5.319

5.293

5.196

4.958

Μήκος δικτύου σωλήνων

m

994.000

988.000

973.000

Γραφειακό Προσωπικό

αρ.

44

45

43

46

48

Μηνιαίοι εργατοτεχνίτες

αρ.

33

33

35

37

40

Ωρομίσθιοι Εργάτες

αρ.

20

20

22

25

23

1.150.000 1.129.000

Έσοδα

€

21.168.344 21.186.848 22.159.065 19.008.286 14.892.112

Έξοδα

€

17.998.046 19.432.627 26.840.580 18.349.399 19.165.122

Αναλογία εσόδων προς πάγιο
%

125,01

122,72

123,73

106,31

82

€

706.055

434.422

1.118.767

773.771

1.938.136

ενεργητικό
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
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Τοποθέτηση νέων σωλήνων 2014
Τύπος σωλήνων

63mm 110mm 150mm 160mm 200mm 225mm

Ελατό χυτοσίδηρο
Πολυαιθυλαίνιο

296

5

301

297

Πλαστικοί (uPVC)
Σύνολο (m)

Ολικό μήκος (m)
297

2.488
297

2.488

184
296

184

5

614

3.286

614

3.884

Τοποθέτηση νέων σωλήνων 2015
Τύπος σωλήνων

63mm 100mm 110mm 150mm 160mm 200mm 225mm

Ελατό χυτοσίδηρο

2.381

Πολυαιθυλαίνιο
Πλαστικοί (uPVC)

4.109

487

2.391
290

307

Γαλβανιζέ
Σύνολο (m)

10

4.886
307

18
307

Ολικό μήκος
(m)

18

18
4.109

2.381
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487

10

290

7.602

Stockholm Junior Water Prize (SJWP)
Το Μουσείο Νερού του ΣΥΛ συνεχίζει να
συμμετέχει στο Διαγωνισμό SJWP που
γίνεται κάθε χρόνο στη Στοκχόλμη. Το 2014
οι μαθητές του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου, Ζωή Κωσταντοπούλου, Σύλβια
Βιττουρίνη και Αθανάσιος Φαίδωνος,
κέρδισαν τον κυπριακό διαγωνισμό με τη
μελέτη τους που είχε τον τίτλο «A novel
advance treatment process for the removal
of Xenobiotic from wastewater» και
εξασφάλισαν το εισιτήριο για τη Στοκχόλμη
της Σουηδίας, όπου είχαν την ευκαιρία να
διαγωνιστούν με άλλους μαθητές από όλο
τον κόσμο.

Τράπεζας στη Λευκωσία, δημοσιογραφική
διάσκεψη με θέμα την παρουσίαση του
Διεθνούς Διαγωνισμού Stockholm Junior
Water Prize 2014 - 2015.
Το 2015 οι μαθητές του Grammar School
Λευκωσίας Νεόφυτος Φικάρδου και
Ευδοκία Χαραλάμπους εκπροσώπησαν την
Κύπρο στο Διαγωνισμό με τη μελέτη τους
που είχε τίτλο «Flash flood prevention
system».
Οι εμπειρίες των μαθητών και τις δύο
χρονιές ήταν μοναδικές, το επίπεδο του
Διαγωνισμού και γενικά της όλης
διοργάνωσης ήταν αρκετά ψηλό.

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Ελληνικής

Εκδηλώσεις Παγκόσμιας Ημέρας Νερού
Βράβευση διαγωνισμού για τη συγγραφή και εικονογράφηση παραμυθιού
Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, έγινε η
βράβευση για τον μαθητικό διαγωνισμό
συγγραφής και εικονογράφησης παραμυθιού, που προκήρυξε το Μουσείο
Νερού του ΣΥΛ, στο πλαίσιο του
εορτασμού για την Παγκόσμια Μέρας
Νερού (22 Μαρτίου). Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο θέατρο του Ε’
Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού από το
οποίο προερχόταν η νικήτρια ομάδα του
διαγωνισμού.
Συμφωνία ένταξης Κοινοτικού Συμβουλίου Μουτταγιάκας στα όρια του ΣΥΛ
Τη
Δευτέρα
14
Απριλίου
2014,
υπογράφτηκε η συμφωνία ένταξης της
κοινότητας Μουτταγιάκας στα όρια του
Συμβουλίου. Τη συμφωνία υπέγραψαν η
Πρόεδρος του ΣΥΛ, Αναπληρώτρια Έπαρχος
Λεμεσού, Χριστίνα Ροδοσθένους και ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Μουτταγιάκας,
Βάσος Κουμπάρος.

Εκστρατεία εξοικονόμησης νερού
Επίσης, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015, η
289η Αγέλη Λυκόπουλων Αγίας Φύλας, σε
συνεργασία με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση
των κατοίκων της Αγίας Φύλας για το
πρόβλημα της λειψυδρίας και την
εξοικονόμηση του νερού και μοίρασε
σχετικό διαφωτιστικό υλικό.
Συμφωνία ένταξης Κοινοτικού Συμβουλίου Φοινικαριών στα όρια του ΣΥΛ
Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, υπογράφτηκε
συμφωνία μεταξύ του ΣΥΛ και του Κοινοτικού
Συμβουλίου Φοινικαριών για ένταξη της
υδρευόμενης περιοχής της Κοινότητας στα
όρια
υδροδότησης
του
Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Η συμφωνία
τέθηκε σε εφαρμογή μετά την έγκριση της
από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Νοέμβριο
του 2015. Η συμφωνία υπογράφτηκε από την
Πρόεδρο του ΣΥΛ, αναπληρώτρια Έπαρχο
Λεμεσού Χριστίνα Ροδοσθένους και τον
Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου
Φοινικαριών, Πανίκο Χαραλάμπους.
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Σύνδεσμος Συμβουλίων Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Κύπρου (ΣΣΥΑΚ)
Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014,
πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση των
μελών
του
Συνδέσμου
Συμβουλίων
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κύπρου στις
κτηριακές εγκαταστάσεις του Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Ευρωπαϊκά προγράμματα
AQUAKNIGHT

EFFINET

Στις 19 Νοεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε με
επιτυχία η τελική συνάντηση των εταίρων του
Ευρωπαϊκού προγράμματος AQUAKNIGHT
στην Αθήνα. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν
εκπρόσωποι από τους δέκα συνολικά
Οργανισμούς
που
συμμετείχαν
στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, περιλαμβανομένου
του ΣΥΛ.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AQUAKNIGHT
(AQUA KΝowledge and Innovation transfer
for water savinG in tHe mediTerranean basin)
είναι ένα ερευνητικό έργο το οποίο έχει δύο
κύριους στόχους. Τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των δικτύων ύδρευσης και
την ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού
από το δίκτυο ύδρευσης. Η συνεισφορά του
ΣΥΛ αφορούσε στην υλοποίηση ενός
πιλοτικού έργου στη Λεμεσό και στη παροχή
δεδομένων για ανταλλαγή εμπειριών στο
σχεδιασμό και διαχείριση υδρευτικών
δικτύων.

Τα έτη 2014 και 2015 πραγματοποιήθηκαν
δύο συναντήσεις των εταίρων του
Προγράμματος. Η τελική συνάντηση ελέγχου
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EFFINET
ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 14
Δεκεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες. Στις
συναντήσεις παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από
τους εννέα συνολικά Οργανισμούς - εταίρους
που
συμμετείχαν
στο
Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EFFINET (Efficient
Integrated Real-time Monitoring and Control
of Drinking Water Networks) εμπίπτει στα
πλαίσια του Εβδόμου Προγράμματος Πλαίσιο
(FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά
στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών. Στόχος ήταν η δημιουργία
ενός συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου
και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της
Λεμεσού.
Κατά τις συναντήσεις έγιναν εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες αναφορές και παρουσιάσεις
τις οποίες το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας
Λεμεσού αξιοποίησε, με στόχο την απόκτηση
τεχνογνωσίας και εμπειριών, τόσο στην
εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένων
συστημάτων εξ αποστάσεως καταγραφής
υδρομετρητών
(AMR)
όσο
στην
ολοκληρωμένη διαχείριση απωλειών νερού
από το δίκτυο καθώς και στον έλεγχο
ποιότητας του παρεχόμενου νερού σε
πραγματικό χρόνο.
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Συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Με βάση το πρωτόκολλο για τεχνολογική
και επιστημονική συνεργασία μεταξύ του
ΣΥΛ και του ερευνητικού κέντρου
τεχνολογίας ευφυών συστημάτων και
δικτύων ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου
Κύπρου, υλοποιήθηκαν δράσεις με στόχο
την ανάπτυξη και προαγωγή της μεταξύ
τους τεχνολογικής και επιστημονικής
συνεργασίας στη βάση της αρχής του
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Αυτοματοποιημένη καταγραφή
ένδειξης υδρομετρητών (AMR)
Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014, εκπρόσωποι της ισπανικής εταιρείας AQUALOGY
παρουσίασαν τη μελέτη βιωσιμότητας για
AMR (Automated Meter Reading). Η
μελέτη αφορούσε και τα τρία Συμβούλια
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, Λευκωσίας και
Λάρνακας. Εκπρόσωποι των τριών Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας ήταν παρόντες
στην παρουσίαση που έγινε στα Γραφεία
του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Σεμινάριο “Χρήση Αυτόματου
Εξωτερικού Απινιδωτή”

Συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ
Το ΣΥΛ, στο πλαίσιο της κοινωνικής του
προσφοράς, έδωσε την ευκαιρία σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, όπως
και σε φοιτητές Πανεπιστημίων του
εξωτερικού μέσω του προγράμματος
ανταλλαγής
φοιτητών
IAESTE,
να
τοποθετηθούν προσωρινά σε διάφορα
τμήματα του Οργανισμού. Η συνεργασία
αυτή βοηθά νέους επιστήμονες στην
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και
ταυτόχρονα ωφελεί το ΣΥΛ σε θέματα
αξιοποίησης τεχνογνωσίας σε επιμέρους
τομείς (χρήση νέων τεχνολογιών και
καινοτόμων εφαρμογών). Η συνεργασία
υλοποιήθηκε στη βάση πρωτοκόλλου που
είχε υπογραφτεί μεταξύ ΣΥΛ και ΤΕΠΑΚ.

Επίσκεψη κλιμακίου
Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας (ΔΕΥΑΛ)
Την Τετάρτη και Πέμπτη 11 - 12 Μαρτίου
2015, κλιμάκιο της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας
επισκέφθηκε τα Γραφεία του Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, με σκοπό τη
συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος,
για να τεθούν οι βάσεις μελλοντικής
συνεργασίας μεταξύ του ΣΥΛ και της
ΔΕΑΥΛ

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015,
πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για τη χρήση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Ο
κύριος Δημήτρης Πιερούδης της Σχολής
Ασφάλειας και Υγείας «Χείρωνας»,
εκπαίδευσε το αρμόδιο προσωπικό του
ΣΥΛ.
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Μέρος Β΄
Οικονομικές
Καταστάσεις
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Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Πρόεδρος

Κυριάκος Τσολάκης

Έπαρχος Λεμεσού
από 23/3/2015 μέχρι 28/2/2017

Πρόεδρος

Χριστίνα Ροδοσθένους

Αναπληρώτρια Έπαρχος
από 1/7/2013 μέχρι 22/3/2015

Μέλος

Ανδρέας Χρίστου

Δήμαρχος Λεμεσού

Μέλος

Γιώργος Γεωργίου

Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

Μέλος

Δώρος Αντωνίου

Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

Μέλος

Κυριάκος Χατζηττοφής

Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

Μέλος

Ζωή Χατζηβασιλείου

Εκπρόσωπος Διευθυντή ΤΑΥ

Μέλος

Φίλιππος Κατράνης

Εκπρόσωπος Γενικής Λογίστριας

Μέλος

Πέρσα Παπαϊωάννου

Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

Μέλος

Μιχάλης Βασιλείου

Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

Διευθυντής

: Σωκράτης Μεταξάς

Ελεγκτές

: Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

: Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd

Νομικοί Σύμβουλοι

: Χρύσης Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ
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Baker Tilly Klitou & Partners (Limassol) Ltd
Clerimos Building, 1st & @ 2nd Floors
163 Leontiou A΄ Street, 3022 Limassol, Cyprus
P.O.Box 57328, 3314 Limassol, Cyprus
T: +357 25 591515 / F: +357 25 591545
limassol@bakertillyklitou.com
www.bakertillyklitou.com

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς το
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις
του
Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (το ‘Συμβούλιο’) οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής
θέσης
στις
31
Δεκεμβρίου 2015, και τις καταστάσεις
συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών καθαρής
θέσης και ταμειακών ροών για το έτος που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη του Συμβουλίου για τις οικονομικές
καταστάσεις
Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου Της Κύπρου, Κεφ. 113 και τις
απαιτήσεις του περί Υδατοπρομήθειας
(Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το
Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε
γνώμη επί
αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του Ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των
οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενου
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων,
ο Ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων της οντότητας
που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας
των
εσωτερικών
δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών
που
χρησιμοποιήθηκαν
και
του
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων
που έγιναν από το Συμβούλιο, καθώς και την
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την
ελεγκτική μας γνώμη.
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Γνώμη

Άλλο θέμα

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές
καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη
εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και της
χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των
ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του
περί Εταιρειών Νόμου Της Κύπρου, Κεφ.
113 και τις απαιτήσεις του περί
Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες
Περιοχές) Νόμου.

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της
γνώμης, ετοιμάστηκε για το Συμβούλιο ως
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34
των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών
Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2016
και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή
τη
γνώμη
δεν
αποδεχόμαστε
ή
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε
άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η
έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις
των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών
Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2016,
αναφέρουμε τα πιο κάτω:
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και
εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για
σκοπούς του ελέγχου μας.
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από
το Συμβούλιο κατάλληλα λογιστικά
βιβλία, στην έκταση που φαίνεται από
την εξέταση από εμάς αυτών των
βιβλίων.
• Οι οικονομικές καταστάσεις του
Συμβουλίου συμφωνούν με τα λογιστικά
βιβλία.
• Κατά τη γνώμη μας, και από όσα
καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και
σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας
δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις
παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί
Εταιρειών Νόμο Της Κύπρου, Κεφ. 113
και
τον
περί
Υδατοπρομήθειας
(Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο,
πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

Χριστόδουλος Λουλλουπής
Εγκεκριμένος Λογιστής και
Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό
Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol)
Limited
Εγγεγραμμένοι Λογιστές και
Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λεμεσός, 28 Νοεμβρίου 2016
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημείωση

2015
€

2014
€

Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό πλεόνασμα

5
6

Άλλα έσοδα

7

2.863.575
10.437.484

2.797.529
9.004.692

Παροχές προσωπικού
Λειτουργικά έξοδα
Γενικά έξοδα
Επιδιόρθωση και συντήρηση πάγιου ενεργητικού
Αποσβέσεις
Ωφελήματα αφυπηρέτησης

8
9
10
11
13
16

(3.396.967)
(478.857)
(297.200)
(1.169.807)
(1.035.599)
(761.626)

(3.367.893)
(422.176)
(307.387)
(1.162.462)
(1.077.771)
(796.295)

3.297.428

1.870.708

12

(127.130)
3.170.298

(116.487)
1.754.221

σελ.39

(360.578)

103.022

σελ.39

(1.244.324)
(1.604.902)
1.565.396

(2.378.783)
(2.275.761)
(521.540)

Πλεόνασμα πριν τη φορολογία
Φορολογία
Καθαρό πλεόνασμα για το έτος
Λοιπά συνολικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς
πώληση - (ζημιές)/κέρδη εύλογης αξίας
Αναλογιστική ζημιά καταχωρημένη στο έτος
Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος
Συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος

18.304.769 18.389.319
(10.730.860) (12.182.156)
7.573.909
6.207.163

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
31 Δεκεμβρίου 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Ταμεία ωφελημάτων αφυπηρέτησης - περιουσιακά
στοιχεία
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς
πώληση
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Σημείωση

2015
€

2014
€

13

16.933.196

17.263.902

16

17.718.393

16.832.533

34.651.589

34.096.435

14
15

957.295
4.565.546

932.304
5.124.877

18

772.668

1.133.246

19

5.844.805
12.140.314

3.072.526
10.262.953

46.791.903

44.359.388

(1.831.335)
2.111.338
280.003

(226.433)
(1.058.960)
(1.285.393)

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένα πλεονάσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Υποχρεώσεις ταμείων ωφελημάτων αφυπηρέτησης

20
16

430.328
24.085.383
24.515.711

364.650
22.650.384
23.015.034

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Αναβαλλόμενο εισόδημα

17
20

21.962.063
34.126
21.996.189
46.511.900
46.791.903

22.602.297
27.450
22.629.747
45.644.781
44.359.388

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 28 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ενέκρινε αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Αποθεματικό εύλογης
αξίας - χρηματοΑναλογιστική
οικονομικά στοιχεία
(ζημιά)/
ενεργητικού
κέρδος
διαθέσιμα προς
πώληση

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014

€
-

Καθαρό πλεόνασμα για το έτος
Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014/
1 Ιανουαρίου 2015

Συσσωρευμένα
πλεονάσματα

Σύνολο

€
2.049.328

€
(2.813.181)

€
(763.853)

103.022

(2.378.783)

1.754.221
-

1.754.221
(2.275.761)

103.022

(329.455)

(1.058.960)

(1.285.393)

Συνολικά έσοδα
Καθαρό πλεόνασμα για το έτος
Λοιπά συνολικά έξοδα για το έτος

(360.578)

(1.244.324)

3.170.298
-

3.170.298
(1.604.902)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

(257.556)

(1.573.779)

2.111.338

280.003

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημείωση
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πλεόνασμα πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Διαγραφή αναβαλλόμενου εισοδήματος για το έτος
Πιστωτικούς τόκους
Ωφελήματα αφυπηρέτησης

3.297.428

1.870.708

1.035.599

1.077.771

1.162

1.666

(34.126)
(381.873)
761.626

(27.450)
(390.442)
796.295

4.679.816

3.328.548

(24.991)
559.331
(640.234)
4.573.922
(127.130)

(28.976)
2.104.003
(2.412.699)
2.990.876
(116.487)

4.446.792

2.874.389

13

(706.055)

(434.422)

20

106.480
381.873
(1.456.811)
(1.674.513)

390.442
(3.817.219)
(3.861.199)

-

-

2.772.279

(986.810)

3.072.526
5.844.805

4.059.336
3.072.526

13

7

Ροή μετρητών από εργασίες πριν από μεταβολές στο
κεφάλαιο κινήσεως
Αύξηση στα αποθέματα
Μείωση στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές
Ροή μετρητών από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Αύξηση στα αναβαλλόμενα έσοδα
Είσπραξη τόκων
Επενδύσεις ωφελημάτων αφυπηρέτησης
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθαρή αύξηση /(μείωση) σε μετρητά και αντίστοιχα
μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους
Στο τέλος του έτους

2014
€

2015
€

19

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα συστάσεως
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου ο οποίος
ιδρύθηκε με βάση τον περί Υδατοπρομήθειας
(Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο Κεφ.350
που δημοσιεύτηκε στις 22 Μαΐου 1951 και
λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των
Κανονισμών του, όπως εγκρίθηκαν από το
Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των
Αντιπρο-σώπων.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες του Συμβουλίου,
που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο
έτος, είναι η παροχή πόσιμου νερού, σε
Δήμους και Κοινότητες της ευρύτερης αστικής
περιοχής Λεμεσού, με επιβολή τελών και
δικαιωμάτων νερού ώστε να διασφαλίζεται η
χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και η
λειτουργία του Συμβουλίου (χωρίς να
αποσκοπείται η πραγματοποίηση κέρδους), η
συντήρηση και επέκταση του υδρευτικού
δικτύου, ο προγραμματισμός και εκτέλεση
των αναγκαίων τεχνικών έργων, με πλήρη
σεβασμό προς το περιβάλλον και η
αναβάθμιση
της
ποιότητας
των
προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους
καταναλωτές.

2. Λογιστικές αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που
υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των
οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται πιο
κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται
σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί
σύμφωνα
με
τα
Διεθνή
Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ).
Οι οικονομικές καταστάσεις
έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με
την εκτίμηση σε εύλογη αξία των χρηματο-

οικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση που αποτιμούνται σε
εύλογη αξία.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων
και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών
του Συμβουλίου. Επίσης απαιτείται η χρήση
υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν
τα αναφερθέντα ποσά των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη
διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται
στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διεύθυνσης
του Συμβουλίου σε σχέση με τις τρέχουσες
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν
από αυτούς τους υπολογισμούς.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων
ΔΠΧΑ
Κατά Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι
ζημιές των τελευταίων πέντε ετών επιτρέπεται
να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, το
Συμβούλιο υιοθέτησε όλα τα νέα και
αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία
σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές
στις λογιστικές αρχές του Συμβουλίου.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των
οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί
ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλα ακόμη. Το Συμβούλιο αναμένει ότι η
υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές
περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου.
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναγνώριση εισοδημάτων

Το εισόδημα αποτελείται από την αξία
τιμολόγησης για πώληση νερού και
υπηρεσίες μετά την αφαίρεση του φόρου
προστιθέμενης αξίας. Τα έσοδα του
Συμβουλίου αναγνωρίζονται ως εξής:
• Πωλήσεις νερού
Οι πωλήσεις νερού αναγνωρίζονται όταν
σημαντικοί
κίνδυνοι
και
οφέλη
ιδιοκτησίας του νερού έχουν μεταφερθεί
στον καταναλωτή με βάση μετρήσεις που
γίνονται ανά τετραμηνία.
• Εισφορές τρίτων για κεφαλαιουχικές
δαπάνες
Όλες οι εισφορές που γίνονται από
τρίτους για επέκταση των κεντρικών
αγωγών μεταφέρονται στο λογαριασμό
αποτελεσ-μάτων
του
έτους
που
αφορούν.
• Δικαιώματα διαχωρισμού οικοπέδων
και εμβαδού οικοδομής
Τα εισοδήματα και τα δικαιώματα από
διαχωρισμό οικοπέδων και εμβαδού
οικο-δομής αναγνωρίζονται με την
έγκριση του Συμβουλίου για παροχή
νερού για αξιοποίηση γης και κτιριακού
όγκου.
• Επιπρόσθετη επιβάρυνση
Τα εισοδήματα από επιπρόσθετη
επιβάρυνση
επιβάλλονται
και
χρεώνονται στους καταναλωτές αμέσως
μετά τη μη έγκαιρη εξόφληση του
λογαριασμού υδρο-ληψίας.
• Εισόδημα από προμήθειες
Το εισόδημα από προμήθειες αναγνωρίζεται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του
Συμβουλίου να εισπράξει.
• Εισόδημα από δικαιώματα
Το εισόδημα από δικαιώματα σύνδεσης
αναγνωρίζονται με την εγκατάσταση των
υδρομετρητών στα υποστατικά των
καταναλωτών. Οι διάφορες εισπράξεις
που σχετίζονται κυρίως με έσοδα
επανασύν-δεσης
και
μεταβίβασης,
αναγνωρίζονται με την αποπεράτωση της
εργασίας.
• Πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ'
αναλογία χρόνου, χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

• Τμηματικά τέλη
Τα τμηματικά τέλη αναγνωρίζονται με
την αποπεράτωση της εργασίας που
γίνεται από το Συμβούλιο για
καταναλωτές, Κυβερνητικά Τμήματα ή
άλλους Οργανισμούς
Ωφελήματα υπαλλήλων
Το Συμβούλιο και οι υπάλληλοι του
συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους
μισθούς των υπαλλήλων.
Το
Συμβούλιο
λειτουργεί
σχέδιο
καθορισμένου
ωφελήματος
(Σχέδιο
Σύνταξης) για το οποίο γίνεται πρόβλεψη
για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των
υπαλλήλων στους λογαριασμούς του
Συμβουλίου.
Επίσης, παρέχει σχέδιο καθορισμένων
συνεισφορών με κατοχύρωση (Ταμείο
Προνοίας), τα ενεργητικά στοιχεία του
οποίου κρατούνται σε ξεχωριστό Ταμείο το
οποίο διαχειρίζεται Επιτροπή. Το Σχέδιο
αυτό χρηματοδοτείται από καθορισμένες
συνεισφορές των μελών του Ταμείου.
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων και το
κόστος τρέχουσας υπηρεσίας για το σχέδιο
σύνταξης και το ταμείο προνοίας με
κατοχύρωση υπολογίζονται με την
αναλογιστική μέθοδο προβολής μονάδας
(Projected unit credit method).
To 2009 το Συμβούλιο υιοθέτησε το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 (ΔΛΠ19). Η
αναγνώριση της μεταβατικής υποχρέωσης
τον πρώτο χρόνο υιοθέτησης του ΔΛΠ 19
θα γινόταν σε διάστημα 5 χρόνων. Η
αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή
ζημιών θα γινόταν με τη χρήση περιθωρίου
10% σε διάστημα ίσο με τη μέση
μελλοντική υπηρεσία των ενεργών μελών.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία
του ΔΛΠ 19, με ισχύ για ετήσιες περιόδους
ετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων από
1 Ιανουάριου 2013, τα αναλογιστικά κέρδη
και ζημιές που προκύπτουν στο έτος θα
πρέπει να αναγνωρίζονται άμεσα στην
κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων.

Σελίδα 42

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Φορολογία

Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς
χρεώστες
Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για
συγκεκριμένους επισφαλείς χρεώστες, όπου
θεωρείται αναγκαίο. Δε γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη για επισφαλείς
χρεώστες. Οι χρεώστες αναφέρονται μετά
από το συμψηφισμό της ειδικής πρόνοιας
για επισφαλείς χρεώστες, όταν υπάρχει.
Έξοδα χρηματοδότησης
Οι χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα επί
δανείων
για
χρηματοδότηση
της
κατασκευής ή παραγωγής στοιχείων
ενεργητικού που πληρούν τις προϋποθέσεις
κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της
περιόδου που χρειάζεται να συμπληρωθεί
και να ετοιμαστεί το στοιχείο για τη
σκοπευόμενη χρήση του. Όλα τα άλλα
έξοδα δανεισμού διαγράφονται.

Μετατροπή ξένου νομίσματος
(1) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις
οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το
νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί το
Συμβούλιο ('το νόμισμα λειτουργίας').
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το
νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
του Συμβουλίου.

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές
σε
ξένο
νόμισμα
μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας
με βάση τις τιμές συναλλάγματος που
ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής.
Συναλλαγματικά κέρδη και
ζημιές που προκύπτουν από την
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από
τη μετατροπή με τη συναλλαγματική
ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους
χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το
άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου
φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου.
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
και στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται με
βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα
πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις
φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας
φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες
που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά
θεσπισθεί
μέχρι
την
ημερομηνία
αναφοράς.
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν
μεταξύ της φορολογικής βάσης των
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
και των αντίστοιχων ποσών στις
οικονομικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί
συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν
στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας.
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης
φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση
που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα
έναντι των οποίων οι προσωρινές
διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν
υπάρχει
νομικά
ισχυρό
δικαίωμα
συμψηφισμού τρέχοντων φορολογικών
στοιχείων ενεργητικού με τρέχουσες
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι
αναβαλλόμενες φορολογίες σχετίζονται με
την ίδια φορολογική αρχή.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές
απομείωσης.
Τα ακίνητα υπό κατασκευή που
προορίζονται για την παραγωγή, την
ενοικίαση ή για διοικητικούς σκοπούς ή
για σκοπούς ακόμη μη καθορισμένους, πα-
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ρουσιάζονται στο κόστος τους μειωμένα με
κάθε αναγνωρισθείσα ζημιά απομείωσης.
Το κόστος περιλαμβάνει αμοιβές επαγγελματιών και για στοιχεία ενεργητικού που
ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια, το
κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού,
σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του
Συμβουλίου. Η απόσβεση των στοιχείων
αυτών γίνεται στην ίδια βάση όπως και των
άλλων ακινήτων και αρχίζει όταν τα στοιχεία
ενεργητικού είναι έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση τους.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με
τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το
κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο
διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης
χρήσης του. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης
είναι τα ακόλουθα:
%
Πηγές και διατρήσεις
Κτίρια και υδατοδεξαμενές
Εργαλεία και εξάρτυση
Υδρομετρητές
Μηχανογραφικός εξοπλισμός
Διασωληνώσεις
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις
Οχήματα
Έπιπλα & σκεύη

10
3
15
15
33,33
2,5
10
20
10

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση
αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε
κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν αυτό
θεωρηθεί αναγκαίο.

στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό
πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη στο Συμβούλιο μεγαλύτερα από
αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα
με την αρχική απόδοση του στοιχείου
ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της
υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού
στοιχείου ενεργητικού.
Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη
διάθεση ή όταν δεν αναμένεται να
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη
από τη συνεχή χρήση του στοιχείου
ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που
προκύπτει κατά την πώληση ή την
απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία
του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Το αναβαλλόμενο εισόδημα περιλαμβάνει
εισπράξεις έναντι εισοδημάτων που
αφορούν
μεταγενέστερη
οικονομική
περίοδο.
Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης του Συμβουλίου, από τη στιγμή που το Συμβούλιο
καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου
ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το
υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή
μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
χρεώνονται στα αποτελέσματα στο έτος που
προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών
ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες
δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του

(1) Ταξινόμηση
Το Συμβούλιο ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του σε
μετοχές στη κατηγορία χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς
πώληση. Η ταξινόμηση των επενδύσεων
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. Η διεύθυνση αποφασίζει
την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού κατά
την αρχική αναγνώριση.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
διαθέσιμα προς πώληση είναι μη
παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην
κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινομηθεί σε
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.
Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα
στοιχεία ενεργητικού, εκτός εάν η Διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες από την
ημερομηνία αναφοράς.
(2) Αναγνώριση και αποτίμηση
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού με βάση συμβόλαιο
κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά
την ημερομηνία που διεξάγεται η
συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά
την οποία το Συμβούλιο δεσμεύεται να
αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο
ενεργητικού. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά σε
εύλογη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής
για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται αρχικά σε
εύλογη αξία και τα έξοδα συναλλαγών
χρεώνονται
στα
αποτελέσματα.
Τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί και το
Συμβούλιο έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα
τα ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία
ενεργητικού
διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα
σε εύλογη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα
μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου.

Κέρδη ή ζημιές που προέρχονται από
μεταβολές στην εύλογη αξία της
κατηγορίας "χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη
μέσω των αποτελεσμάτων" παρουσιάζονται στα αποτελέσματα στην περίοδο
κατά την οποία προκύπτουν. Μερίσματα
που εισπράττονται από χρηματοοικονομικά
στοιχεία
ενεργητικού
που
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
αναγνωρίζονται
στα
αποτελέσματα όταν αποδειχθεί το
δικαίωμα του Συμβουλίου να εισπράξει.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που
διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά
βασίζεται στη χρηματιστηριακή τιμή
προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού
δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για μη
εισηγμένες μετοχές, το Συμβούλιο
προσδιορίζει
την
εύλογη
αξία
χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης.
Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν τη
χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν
σε καθαρά εμπορική βάση, αναφορά σε
παρόμοιους τίτλους και μεθόδους
προεξοφλημένων
ταμειακών
ροών
κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της
αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών
δεδομένων του Συμβουλίου. Για μετοχές
όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να
υπολογιστεί με αξιοπιστία, αναγνωρίζονται
σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομείωση
στην αξία.
Μεταβολές στην εύλογη αξία των
χρηματικών τίτλων που παρουσιάζονται σε
ένα ξένο νόμισμα και ταξινομούνται ως
διαθέσιμοι προς πώληση αναλύονται
ανάμεσα σε συναλλαγματικές διαφορές
που προκύπτουν από μεταβολές στο
αποσβεσμένο κόστος του τίτλου και άλλες
μεταβολές στη λογιστική αξία του τίτλου.
Οι συναλλαγματικές διαφορές σε χρηματικούς τίτλους αναγνωρίζονται στα απότελέσματα, ενώ συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματικούς τίτλους αναγνωρί-
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ζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα.
Μεταβολές στην εύλογη αξία των
χρηματικών και μη χρηματικών τίτλων που
ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση,
αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα.
Όταν τίτλοι που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση πωληθούν ή υποστούν
απομείωση στην αξία, οι συσσωρευμένες
αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία που
αναγνωρίστηκαν στα άλλα συνολικά
εισοδήματα, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα ως κέρδη και ζημιές από
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
διαθέσιμα προς πώληση.
Ο τόκος στους τίτλους που είναι διαθέσιμοι
προς πώληση ο οποίος υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας
τη
μέθοδο
του
πραγματικού επιτοκίου, αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα.
Τα
μερίσματα
από
μετοχικούς τίτλους διαθέσιμους προς
πώληση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του
Συμβουλίου να εισπράξει.
Το Συμβούλιο αξιολογεί σε κάθε
ημερομηνία
αναφοράς
κατά
πόσον
υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή
μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού, έχει υποστεί απομείωση στην
αξία. Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που
ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση,
μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στην
εύλογη αξία της μετοχής κάτω από το
κόστος της λαμβάνεται υπόψη ως ένδειξη
πιθανής απομείωσης στην αξία. Αν
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα
προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η
οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ
του κόστους απόκτησης και της παρούσας
εύλογης αξίας, μείον ζημιές απομείωσης
του στοιχείου ενεργητικού που προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα,
μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος, εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο, το
ποσό της απομείωσης μειώνεται και η
μείωση μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά
με ένα γεγονός που συνέβη μετά την
αναγνώριση της απομείωσης, η απομείωσης που αναγνωρίστηκε προηγουμένως
αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων
στο βαθμό που η λογιστική αξία της
επένδυσης κατά την ημερομηνία της
αναστροφής δεν υπερβαίνει αυτό που το
αποσβεσμένο κόστος που θα υφίστατο αν
η απομείωση δεν είχε αναγνωριστεί.
Όσον αφορά τις μετοχές διαθέσιμες προς
πώληση, οι ζημιές απομείωσης που έχουν
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα προηγουμένως δεν αντιστρέφονται μέσω των
αποτελεσμάτων. Οποιαδήποτε αύξηση
στην εύλογη αξία τους μετά την μία ζημιά
απομείωσης αναγνωρίζεται στα λοιπά
συνολικά έσοδα και θα συσσωρεύεται
κάτω από τον τίτλο του αποθεματικού
επανεκτίμησης επενδύσεων. Όσον αφορά
τις διαθέσιμες προς πώληση χρεογράφων,
η ζημιά απομείωσης της ανατρέπεται στη
συνέχεια μέσω των αποτελεσμάτων εάν η
αύξηση στην εύλογη αξία της επένδυσης
μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά με
γεγονός που επήλθε μετά την αναγνώριση
της ζημιάς απομείωσης.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών
ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και
στην τράπεζα.
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Απομείωση στην αξία στοιχείων
ενεργητικού

Συγκριτικά ποσά

Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη
ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά
ελέγχονται κάθε χρόνο για απομείωση στην
αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού που
αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση
στην αξία, όταν γεγονότα ή μεταβολές στις
περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά
απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά
της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου
ποσού του στοιχείου ενεργητικού. Το
ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της
εύλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού
μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω
χρήσης.
Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή
κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία, όποια από τις δύο είναι χαμηλότερη. Η
τιμή κόστους καθορίζεται με βάση τη
μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη
συνήθη πορεία των εργασιών, μείον οι
δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα
πώλησης.
Το κόστος για τα αποθέματα νερού στην
αρχή και στο τέλος χρήσης δεν
παρουσιάζεται
στις
οικονομικές
καταστάσεις λόγω του ότι είναι δύσκολο να
υπολογιστεί αξιόπιστα η ποσότητα νερού
που υπάρχει στο δίκτυο ύδρευσης.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το
Συμβούλιο έχει μια παρούσα νομική ή
τεκμαιρόμενη υποχρέωση που προκύπτει
από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό
να υπάρξει ροή στοιχείων ενεργητικού για
εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το
ποσό της υποχρέωσης μπορεί να
υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν το Συμβούλιο
αναμένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για
παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό
συμβόλαιο, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται
ως ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού μόνο
όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία.

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά
αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις
μεταβολές στην παρουσίαση του τρέχοντος
έτους.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού
κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Το Συμβούλιο εκτίθεται σε πιστωτικό
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, λειτουργικό
κίνδυνο και άλλους κινδύνους που
προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά
μέσα που κατέχει. Η πολιτική που
εφαρμόζει το Συμβούλιο στη διαχείριση των
κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται
πιο κάτω:
3.1 Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η
αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να
διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στις
τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμων προς
πώληση του Συμβουλίου υπόκεινται σε
κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας
ως προς τις μελλοντικές τιμές των
επενδύσεων. Το Συμβούλιο διαχειρίζεται
τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω
διασποράς
του
χαρτοφυλακίου
επενδύσεων.
3.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η
αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα
μπορούσε να μειώσει το ποσό των
μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το
Συμβούλιο
δεν
έχει
σημαντικές
συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το
Συμβούλιο εφαρμόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι συναλλαγές γίνονται με
πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας
και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη
χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με
υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και το
Συμβούλιο εφαρμόζει διαδικασίες που περι-
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ορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο
σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό
οργανισμό.
3.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που
προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η
αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος
ζημιών. Το Συμβούλιο εφαρμόζει διαδικασίες
με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών
όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών
μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με
υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα
ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
3.4 Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που
απορρέει από αδυναμία των συστημάτων
τεχνολογίας και ελέγχων του Συμβουλίου
καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από
ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές.
Τα συστήματα του Συμβουλίου ελέγχονται,
συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί
συνεχούς βάσεως.
3.5 Άλλοι κίνδυνοι
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που
επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται
να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις
δραστηριότητες του Συμβουλίου. Έννοιες
όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και εξέλιξη
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)
είναι άμεσα συνυφασμένες με την οικονομική
πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε
Μεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει
οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να
προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους
τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα το
Συμβούλιο.
3.6 Εκτίμηση εύλογων αξιών
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του
Συμβουλίου είναι περίπου οι ίδιες, όπως και
τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης.

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών
μέσων που εμπορεύονται σε ενεργές
αγορές, όπως οι εμπορικές και διαθέσιμες
προς πώληση επενδύσεις που είναι
εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται
στις
χρηματιστηριακές
τιμές
την
ημερομηνία αναφοράς. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που κατέχει το Συμβούλιο είναι η τιμή
προσφοράς. Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή
ζήτησης.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και
άσκηση κρίσης
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις
αξιολογούνται σε συνεχή βάση και
βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά
γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά
σύμφωνα με τις περιστάσεις.
Το Συμβούλιο κάνει υπολογισμούς και
παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί
σπανίως ισούνται με τα πραγματικά
αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι
παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν
ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική
αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος
παρουσιάζονται πιο κάτω:
• Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Το Συμβούλιο εξετάζει αν υπάρχουν
ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα
είσπραξης των οφειλόμενων ποσών
από τους εμπορικούς και άλλους
χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες
χρεώστες
είναι
το
ιστορικό
αποπληρωμής και η οικονομική
κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν
τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το
ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται
ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς
χρεώστες.
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Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα.
Η
αναθεώρηση
του
πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η
μεθοδολογία και οι υποθέσεις για
υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών
χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα
και
αναπροσαρμόζονται
ανάλογα.
• Προβλέψεις για πεπαλαιωμένα και
βραδυκίνητα αποθέματα
Το Συμβούλιο εξετάζει κατά πόσο
υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την
ικανότητα πώλησης των αποθεμάτων και
την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση
πώλησης. Η πρόβλεψη για τα
αποθέματα βασίζεται στην προηγούμενη
πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας
γίνεται πρόβλεψη λαμβάνοντας υπόψη
τόσο την αξία των αποθεμάτων, όσο και
την κίνηση και αποθηκευμένη ποσότητα
που υπάρχει σε κάθε κατηγορία.
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση της
αξίας των αποθεμάτων είναι συνεχής,
και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για
υπολογισμό της πρόβλεψης αποθεμάτων
εξετάζονται
σε
τακτά
χρονικά
διαστήματα και αναπροσαρμόζονται
ανάλογα.
• Φορολογία
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για
εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές
εκτιμήσεις.
Για
συγκεκριμένες
συναλλαγές και υπολογισμούς, ο
προσδιορισμός της τελικής φορολογίας
είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία
των
εργασιών.
Το
Συμβούλιο
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση
υπολογισμούς για το κατά πόσο θα
προκύψει επιπρόσθετη φορολογία.
Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα
αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το
ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι
διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για
εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη
φορολογία στην περίοδο που έγινε ο
προσδιορισμός της τελικής φορολογίας.

• Απομείωση αξίας των χρηματοοικονομικών
στοιχείων
ενεργητικού
διαθέσιμων προς πώληση
Το Συμβούλιο ακολουθεί τις οδηγίες
του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε μια
επένδυση έχει υποστεί απομείωση στην
αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση
σημαντικής κρίσης. Στην άσκηση της
κρίσης αυτής, το Συμβούλιο εκτιμά,
μαζί με άλλους παράγοντες, τη
διάρκεια και την έκταση που η εύλογη
αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη
του κόστους, και την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό μέλλον της
επένδυσης
συμπεριλαμβανομένων
παραγόντων όπως η επίδοση της
βιομηχανίας και του επιχειρηματικού
κλάδου, οι μεταβολές στην τεχνολογία
και στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.
• Ωφελήματα αφυπηρέτησης
Το κόστος ωφελημάτων για τα
προγράμματα καθορισμένων παροχών
υπολογίζεται με βάση αναλογιστικές
εκτιμήσεις,
κατά
τις
οποίες
χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους
προεξοφλητικούς
συντελεστές, τα
ποσοστά μακροπρόθεσμης απόδοσης
των επενδύσεων, το ρυθμό αύξησης
των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας
και τις μελλοντικές αυξήσεις στα
ωφελήματα αφυπηρέτησης όπου είναι
αναγκαίο. Το Συμβούλιο κάνει αυτές τις
παραδοχές βασιζόμενο σε προσδοκίες
της αγοράς κατά την ημερομηνία
αναφοράς,
χρησιμοποιώντας
τις
καλύτερες
εκτιμήσεις
για
κάθε
παράμετρο, καλύπτοντας την περίοδο
κατά την οποία η υποχρέωση θα
διακανονιστεί. Λόγω της μακροχρόνιας
φύσης
των
προγραμμάτων,
οι
παραδοχές αυτές υπόκεινται σε
σημαντική αβεβαιότητα.
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• Αξία επενδύσεων σε μη εισηγμένες
εταιρείες
Για την αποτίμηση των μη εισηγμένων
επενδύσεων το Συμβούλιο χρησιμοποιεί
διάφορες μεθόδους αποτίμησης. Οι
μέθοδοι αυτοί στηρίζονται πάνω σε
κάποιες υποθέσεις που γίνονται με βάση
τα δεδομένα της αγοράς κατά την
ημερομηνία αναφοράς.
Για μετοχές
όπου η δίκαιη αξία δεν μπορεί να
υπολογιστεί με αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος μείον οποιαδήποτε
απομείωση στην αξία.
5. Έσοδα
Πωλήσεις νερού σε καταναλωτές
Πωλήσεις νερού σε πλοία
'Αλλες πωλήσεις
6. Κόστος πωλήσεων
Αξία αγοράς νερού
Εκμίσθωση Γης
Κοινό Σχέδιο Ύψωνα - Πολεμιδιών
Κοινό Σχέδιο Μουταγιάκας
Κοινό Σχέδιο Μουτταγιάκας-Αποζημιώση από ΤΑΥ για
λειτουργικά έξοδα
Έξοδα χλωρίωσης και ποιότητας
Φύλαξη
Έξοδα άντλησης
Κοινό Σχέδιο Αγίας Παρασκευής

2015
€

2014
€

18.091.568
213.160
41
18.304.769

18.009.730
378.640
949
18.389.319

10.313.271
7.788
115.199
204.734

11.734.390
7.945
194.112
155.619

(162.000)

(150.000)

84.769
47.086
113.237
6.776
417.589
10.730.860

88.277
44.396
101.151
6.266
447.766
12.182.156

381.873
84.242

390.442
74.033

1.860.420

1.771.166

-1.162

-1.666

34.126

27.450

50.771

51.888

453.305
2.863.575

484.216
2.797.529

7. Άλλα έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι (Σημ.7.1)
Προμήθειες ληφθείσες
Δικαιώματα για παροχή υπηρεσιών σε καταναλωτές
(Σημ.7.2)
(Ζημιά) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Αναβαλλόμενα έσοδα (Σημ.20)
Χορηγίες για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και διαγωνισμό
"Stockholm Junior Water Prize"
Διάφορα άλλα έσοδα (Σημ.7.3)
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7.1 Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται ως ακολούθως:
Τραπεζικές καταθέσεις
Τραπεζικές καταθέσεις συνταξιοδοτικού ταμείου
Τραπεζικές καταθέσεις κατοχύρωσης ταμείου προνοίας

2015
€

2014
€

14.625
366.940
308
381.873

59.816
325.541
5.085
390.442

122.653
251.200
(34.501)
22.874
165.783
1.592.702
135.112
997.800
144.662
3.398.285
(1.537.865)
1.860.420

89.046
30.699
77.563
18.045
139.919
1.573.380
130.872
953.522
140.328
3.153.374
(1.382.208)
1.771.166

410.168
3.086
(555)
11.340
20.210
669
8.387
453.305

413.590
3.750
19.554
18.120
16.064
465
7.599
5.074
484.216

7.2 Τα δικαιώματα για παροχή υπηρεσιών σε
καταναλωτές αναλύονται ως ακολούθως:
Δικαιώματα παροχής νερού σε οικοδομές
Δικαιώματα νερού σε οικόπεδα
Έσοδα από επεκτάσεις από τρίτους
Άλλες συνεισφορές
Δικαιώματα επανασύνδεσης
Δικαιώματα συντήρησης οικιακών παροχών
Δικαιώματα νέων εγκαταστάσεων
Τέλη επίβλεψης εργασιών για λογαριασμό τρίτων
Άλλα δικαιώματα
Μείον: δαπάνες παροχής υπηρεσιών

7.3 Διάφορα έσοδα
Επιβολή πρόσθετου τέλους
Χρηματικές ποινές για σπατάλη νερού και άλλα
Λογαριασμός διακανονίσεως αποθήκης
Δικαιώματα σύνδεσης πλοίων
Διαφορά υπερωριών για παράδοση νερού σε πλοία
Διαδρομές οχημάτων Συμβουλίου για διαχωρισμούς γης
Πώληση αχρήστου υλικού
Διάφορα
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8. Παροχές προσωπικού
Βασικοί μισθοί
Τιμαριθμικά επιδόματα
Υπερωρίες
13ος μισθός
Άλλα επιδόματα
Ανάκτιση μισθοδοσίας

Ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων
Ταμείο πλεονάζοντος προσωπικού
Τέλος βιομηχανικής κατάρτισης
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ταμείο ευημερίας
Ασφάλεια ζωής προσωπικού
Ταμείο κοινωνικής συνοχής
Ταμείο προνοίας

Μείον μισθοί κατανεμηθέντες σε:
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Επιδιόρθωση και συντήρηση πάγιου ενεργητικού
Διάφορους λογαριασμούς

Περιληπτική Παρουσίαση:
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία
Ταμείο κοινωνικής συνοχής
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ταμείο ευημερίας
Ασφάλεια ζωής προσωπικού
Εισφορές σε ταμείο προνοίας
Μείον μισθοί κατανεμηθέντες

Αριθμός Υπαλλήλων στο τέλος του έτους
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2015
€

2014
€

2.231.175
515.517
170.294
225.337
6.673
3.148.996
(6.857)
3.142.139

2.210.812
513.287
194.210
226.101
6.661
3.151.071
(943)
3.150.128

327.621
36.829
15.348
431.158
129.278
14.643
63.041
24.053
1.041.971
4.184.110

332.159
36.867
15.364
464.124
128.125
17.155
63.082
24.614
1.081.490
4.231.618

(44.622)
(500.353)
(242.168)
(787.143)
3.396.967

(71.719)
(558.143)
(233.863)
(863.725)
3.367.893

3.142.139
379.798
63.041
431.158
129.278
14.643
24.053
4.184.110
(787.143)
3.396.967

3.150.128
384.390
63.082
464.124
128.125
17.155
24.614
4.231.618
(863.725)
3.367.893
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9. Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα κινήσεως οχημάτων
Εκτυπωτικά και γραφική ύλη
Νομικά έξοδα
Ελεγκτικά δικαιώματα
Καθαριότητα εξωτερικών χώρων
Καθαριότητα γραφείων και άλλων υποστατικών
Οδοιπορικά
Τέλη συστήματος τηλεμέτρησης κεντρικών μετρητών
Φύλαξη κτιρίων και δεξαμενών
Ταχυδρομικά και χαρτόσημα
Τηλεφωνικά και τηλετυπικά τέλη
Φωτισμός και θέρμανση
Ανίχνευση άδηλων διαρροών και επιδιόρθωση
Εκστρατεία εξοικονόμησης νερού
Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου

2015
€

2014
€

63.175
23.923
17.775
17.230
31.764
41.030
27.903
26.554
2.315
86.087
21.798
37.811
54.104
2.807
24.581
478.857

69.453
24.981
8.286
14.000
30.802
49.758
25.038
22.265
1.641
70.198
23.249
50.537
16.837
7.423
7.708
422.176

51
9.211
5.416
6.301
14.881
22.420
1.200
38.434
23.858
1.064
19.989
16.926
1.951
21.316
2.256
11.326
6.571
8.787
13.337
136
3.943
3.570

34
9.674
11.880
6.236
14.478
23.560
1.221
49.914
18.438
783
7.789
15.718
3.036
37.864
2.384
11.716
5.956
9.920
13.348
3.657
2.588
3.570

6.274

6.547

480
2.547
54.955
297.200

680
1.286
45.110
307.387

10. Γενικά έξοδα
Ενοίκια
Stocκholm Junior Water Prize Competition
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Αποχετευτικά τέλη
Φόροι και άδειες
Συντήρηση κήπων και χώρων γραφείου
Πρόληψη/καταπολέμιση τρωκτικών και εντόμων
Ασφάλιστρα
Διάφορα έξοδα
Πρόνοια για παλαιά αποθέματα
Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες
Συνδρομές
Διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα
Δικαιώματα Αρχής Λιμένων
Εκπαίδευση προσωπικού
Στολές προσωπικού
Γεύματα τεχνικού προσωπικού
Ασφάλεια και υγεία
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα
Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις
Φιλοξενία
Έξοδα παραστάσεως Διευθυντή
Έξοδα παραστάσεως και αποζημίωση Προέδρου και
Μελών Δ.Σ.
Τεμαχισμός εγγράφων
Τραπεζικά δικαιώματα
Προμήθεια JCC
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11. Επιδιόρθωση και συντήρηση πάγιου ενεργητικού
Αγωγών
Κτιρίων
Oχημάτων
Yδρομετρητών
Mηχανογραφικού εξοπλισμού
Συστήματος τηλεμέτρησης
Υδατοδεξαμενών
Εργαλείων
Μηχανημάτων
Επίπλων
Πηγών και διατρήσεων
Συντήρηση και επιδιόρθωση τηλεφώνων

2015
€

2014
€

664.066
47.764
43.016
276.029
46.011
5.376
1.402
52.800
25.766
6.992
454
131
1.169.807

672.327
43.207
44.439
283.092
38.638
8.989
458
38.731
26.395
5.426
375
385
1.162.462

127.130
127.130

116.487
116.487

12. Φορολογία

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Χρέωση έτους
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική
εισφορά με ποσοστό 30% (2012 μέχρι 28/4/2013:15%). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί
εξαιρούνται από εταιρικό φόρο.
Το Συμβούλιο για το τρέχον έτος παρουσίασε φορολογικό κέρδος το οποίο συμψηφίσθηκε με
φορολογικές ζημιές από μεταφορά. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ζημιές των
τελευταίων πέντε ετών επιτρέπεται να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη.

Σελίδα 54

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 55

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

13. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (Συνέχεια)
Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από
πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
περιλαμβάνουν:
Καθαρή λογιστική αξία
(Ζημιά) από διαγραφή/πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού (Σημ.7)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού

2014
€

2015
€
1.162

1.666

(1.162)

(1.666)

-

-

972.128
6.371
978.499
(21.204)
957.295

947.696
4.747
952.443
(20.139)
932.304

2.728.653
709.460
(98.488)
3.339.625
742.358
483.563
4.565.546

3.095.677
630.092
(78.499)
3.647.270
897.432
577.831
2.344
5.124.877

78.499
19.989
98.488

70.711
7.788
78.499

14. Αποθέματα

Σωλήνες
Άλλα αποθέματα
Πρόνοια για παλαιά αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στο χαμηλότερο της τιμή
κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
15. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Καταναλωτές νερού
Καταναλωτές αποχετευτικού
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες
Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά
Προκαταβολές και προπληρωμές
Καταθέσεις για εκτέλεση εργασιών
Δεδουλευμένα έσοδα
Το Συμβούλιο δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε
σχέση με τα εμπορικά εισπρακτέα.
Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες:
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Πρόνοια που αναγνωρίστηκε για επισφαλείς χρεώστες:
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι
περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
Η έκθεση του Συμβουλίου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές
και λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
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16. Ταμεία ωφελημάτων αφυπηρέτησης
Στο ταμείο λειτουργεί σχέδιο συντάξεως και ταμείο προνοίας για το μόνιμο προσωπικό.
Σχέδιο συντάξεως:

Στο Συμβούλιο λειτουργεί σχέδιο συντάξεως για τους μόνιμους υπαλλήλους που δεν είναι μέλη
του ταμείου προνοίας. Τα ωφελήματα του σχεδίου βασίζονται στον περί συντάξεως νόμο που
ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία. Από 8/3/1996 εγκρίθηκαν και δημοσιεύτηκαν στη Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Κανονισμοί για το σχέδιο σύνταξης προσωπικού του Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Οι Κανονισμοί τροποποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα στις 23/1/2009. Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του Σχεδίου του
οποίου τα περιουσιακά στοιχεία είναι καταχωρημένα σε ξεχωριστούς λογαριασμούς. Στο σχέδιο
συντάξεως κατατίθενται οι εισφορές του Συμβουλίου, η εισφορά του προσωπικού 3% επί των
συντάξιμων απολαβών (από 1/10/2012) καθώς και η εισφορά του προσωπικού για σκοπούς
μεταβίβασης της σύνταξης στις χήρες και τα ορφανά των μελών του σχεδίου.
Στις 31/12/2015 το συσσωρευμένο αναλογιστικό έλλειμμα ανερχόταν σε €5.133.500, σύμφωνα
με αναλογιστική μελέτη που έγινε με ημερομηνία αναφοράς το Δεκέμβριο 2015 (31/12/12:
€9.456.863). Το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των υπαλλήλων ήταν το 63 έτος.
Ταμείο προνοίας:
Στο ταμείο προνοίας γίνονται εισφορές τόσο από το προσωπικό όσο και από το Συμβούλιο. Τη
διαχείριση του Ταμείου ασκεί διαχειριστική επιτροπή.
Τα στοιχεία ενεργητικού των σχεδίων είναι ως ακολούθως:
Σχέδιο συντάξεως:
Καταθέσεις σε τράπεζες
Τόκοι εισπρακτέοι
Ταμείο προνοίας - Κατοχύρωση:
Καταθέσεις σε τράπεζες

Σύνολο επενδύσεων

2015
€

2014
€

17.478.105
95.949
17.574.054

16.633.287
53.234
16.686.521

144.338
144.338
17.718.392

145.947
65
146.012
16.832.533

Στις καταθέσεις του έτους 2014 περιλαμβάνονταν καταθέσεις στη Τράπεζα Κύπρου ύψους
€185.855 οι οποίες ήταν δεσμευμένες (Σημείωση 21). Όλες οι καταθέσεις στη Τράπεζα Κύπρου
αποδεσμευτηκαν στις 30/1/2015.
Μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου που στο έτος 2013, παραχωρήθηκαν ως αντάλλαγμα για τη
μετατροπή μέρους των ανασφάλιστων καταθέσεων του Σχεδίου Συντάξεως στην Τράπεζα Κύπρου
σε μετοχές υπολογίζονται σε €2.115.871 και παρουσιάζονται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (Σημ. 18). Οι Μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας €1 έκαστη με
ισχύ από την 30ή Ιουλίου 2013 αποτιμήθηκαν στις 31/12/2015 στην τιμή των €0,15 (2014: €0,22)
ανά μετοχή.
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Η τελευταία αναλογιστική μελέτη για σκοπούς Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου, έγινε με
ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2015. Η αναλογιστική μελέτη και για τα δύο ταμεία θα
αναθεωρείται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19. Θα
ετοιμάζεται νέα αναλογιστική μελέτη κάθε τριετία:

2015
€
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός
Γενική αύξηση μισθών

2,10%
2,00%
2015-2016:0,00%,
2017+:0,25%

Ολική αύξηση μισθών

Ποσοστό αύξησης συντάξεων
Αυξήσεις συντάξεων Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αύξηση βασικών ασφαλιστέων αποδοχών
Πίνακας Θνησιμότητας

2014
€
2,40%
2,50%
2015-2016:0,00%,
2017+:0,25%

2015-2016:0%,
2015-2016:0%,
2017+:1,25%
2017+:1,50%
(1,00%+0,25%)+κλίμακα (1,25%+0,25%)+κλίμακα
για προαγωγές και
για προαγωγές και
προσαυξήσεις
προσαυξήσεις
1,00%
1,25%
1,50%
2,50%
2,00%
60% του ΡΑ90*
75% του ΡΑ90*

* PA:Pensioners amount

Μεταβολή Αναλογιστικής Υποχρέωσης κατά τη διάρκεια του έτους
Aναλογιστική υποχρέωση στην αρχή του έτους
Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Καθορισμένη συνεισφορά υπαλλήλου
Πληρωμές ωφελημάτων
Αναλογιστική ζημιά - δημογραφικές παραδοχές
Αναλογιστικό ζημιά/(κέρδος) - οικονομικές
παραδοχές
Αναλογιστικό (κέρδος) - εμπειρία
Αναλογιστική υποχρέωση σχεδίου

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων
Καθορισμένη συνεισφορά υπαλλήλου
Πληρωμές Ωφελημάτων
Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
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22.927.524

20.445.143

546.497

1.516.625

666.029
139.645
155.792
(820.322)
-

(252.256)

2.895.739

(24.030)
24.400.733

(554.502)
22.927.524

277.139

263.110

7.050

9.379

41.234
(6.089)
(3.985)
315.349

42.196
(37.546)
277.139

222.179
153.648
(689.454)
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Ποσά αναγνωρισμένα στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος του έτους
Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων Σχεδίου στο
τέλος του έτους
Αναγνωρισμένη αξία υποχρεώσεων
Ποσά αναγνωρισμένα στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Καθαρή Δαπάνη τόκου
Κατάσταση Αναγνωρισμένων Εσόδων
Αναλογιστικό Κέρδος/(Ζημιά) - Δημογραφικές Παραδοχές
Αναλογιστικό Κέρδος/(Ζημιά) - Οικονομικές παραδοχές
Αναλογιστικό Κέρδος/(Ζημιά) - Εμπειρία
Διαφορά μεταξύ αναμενόμενης και πραγματικής
απόδοσης περιουσιακών στοιχείων

Μεταβολές στην υποχρέωση που είναι καταχωρημένη
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Ποσά αναγνωρισμένα στη κατάσταση συνολικού
εισοδήματος
Δαπάνη προς καταχώρηση στη κατάσταση
αναγνωρισμένων εσόδων
Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν
Εισφορές μελών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
17. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Καταθέσεις καταναλωτών
Καταθέσεις για εκτέλεση εργασιών
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Οφειλόμενα έξοδα
Άλλοι πιστωτές

2015
€

2014
€

24.400.733

22.927.524

(315.349)

(277.140)

24.085.384

22.650.384

222.179
539.447
761.626

139.645
656.650
796.295

(1.516.625)
252.256
24.030

(2.895.739)
554.502

(3.985)

(37.546)

(1.244.324)

(2.378.783)

22.650.384

20.182.033

761.626

796.295

1.244.324

2.378.783

(683.365)
112.414
24.085.383

(820.322)
113.596
22.650.384

11.999.052
4.366.006
1.527.844
102.935
1.625.207
2.341.019
21.962.063

13.113.495
3.952.165
1.416.067
27.396
2.146.298
1.946.876
22.602.297

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου
η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.
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18. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα
προς πώληση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
(Ζημιές)/Κέρδη εύλογης αξίας
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
Κυκλοφορούν μέρος

2015
€

2014
€

1.133.246
(360.578)
772.668
772.668

1.030.224
103.022
1.133.246
1.133.246

2015
Εύλογη
αξία

2014
Εύλογη
αξία

Κόστος

Κόστος

Μετοχές Τράπεζας Κύπρου - Συμβουλίου

455.287

607.050

667.755

607.050

Μετοχές Τράπεζας Κύπρου - Ταμείων Ωφελημάτων
Αφυπηρέτησης

317.381

423.174

465.491

423.174

772.668 1.030.224 1.133.246 1.030.224

Οι μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου παραχωρήθηκαν ως αντάλλαγμα για τη μετατροπή μέρους των
ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου σε μετοχές. Προς τούτο το Συμβούλιο έχει λάβει
5.151.120 Μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας €1 έκαστη με ισχύ από την 30ή Ιουλίου 2013 εκ των
οποίων 2.115.871 μετοχές αφορούν στα Συνταξιοδοτικά ωφελήματα προσωπικού του ΣΥΛ
(Σημείωση 21).
Στο έτος 2013 αναγνωρίστηκε απομείωση στην αξία ύψους €4.120.896 στη κατάσταση συνολικού
εισοδήματος, ενώ στα έτη 2014 και 2015 αναγνωρίσθηκε καθαρή ζημιά εύλογης αξίας ύψους
€257.556 στη κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (σελ.6).
19. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:
Μετρητά στην τράπεζα
Μετρητά στο ταμείο

2015
€

2014
€

5.830.513
14.292
5.844.805

3.049.863
22.663
3.072.526

Στις καταθέσεις του έτους 2014 περιλαμβάνονταν καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ύψους
€266.330 οι οποίες ήταν δεσμευμένες (Σημείωση 22). Όλες οι καταθέσεις στη Τράπεζα Κύπρου
αποδεσμεύτηκαν στις 30/1/2015.
Η έκθεση του Συμβουλίου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά
και αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.
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20. Αναβαλλόμενο εισόδημα
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αναβαλλόμενο εισόδημα στο έτος
Αναγνώριση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
Αναβαλλόμενο εισόδημα πέραν του ενός έτους
Αναβαλλόμενο εισόδημα εντός ενός έτους

Αναβαλλόμενο εισόδημα ύψους €85.000
αφορά
εκτίμηση
της
αξίας
των
υδατοδεξαμενών που αποκτήθηκαν από την
κοινότητα Παλώδιας λόγω της ένταξης της
στα όρια του Συμβουλίου το 2011. Η
διαγραφή θα γίνει σε 10 χρόνια, περίοδος
που εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν οι
υδατοδεξαμενές. Η καθαρή λογιστική αξία
στις 31/12/2015 ανέρχεται σε €42.500 (2014:
€51.000).
Αναβαλλόμενο εισόδημα ύψους €379.000
αφορά την εκτίμηση της αξίας των
υδατοδεξαμενών που αποκτήθηκαν από το
Δήμο Γερμασόγειας λόγω της ένταξης της
υδρευόμενης περιοχής του Δήμου στα όρια
του Συμβουλίου το 2013. Η διαγραφή θα
γίνει σε 20 χρόνια, περίοδος που εκτιμάται
ότι θα χρησιμοποιηθούν οι υδατοδεξαμενές.
Η καθαρή λογιστική αξία στις 31/12/2015
ανέρχεται σε €322.150 (2014: €341.100).
Αναβαλλόμενο εισόδημα ύψους €27.040
αφορά στο κόστος για παροχή πρόσθετου
φορτίου ρεύματος στις υδατοδεξαμενές
Γερμασόγειας το οποίο ανακτήθηκε από το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Η διαγραφή θα
γίνει σε 10 χρόνια. Η καθαρή λογιστική αξία
στις 31/12/2015 ανέρχεται σε €24.336.
Αναβαλλόμενο εισόδημα ύψους €79.440
αφορά
εκτίμηση
της
αξίας
των
υδατοδεξαμενών
Μουτταγιάκας
που
αποκτήθηκαν
από
την
κοινότητα
Μουταγιάκας λόγω ένταξης στα όρια του
Συμβουλίου το 2015. Η διαγραφή θα γίνει σε
20 χρόνια, περίοδος που εκτιμάται ότι θα
χρησιμοποιηθούν οι υδατοδεξαμενές.
Η
καθαρή λογιστική αξία στις 31/12/2015
ανέρχεται σε €75.468.

2015
€

2014
€

392.100
106.480
(34.126)
464.454
(430.328)
34.126

419.550
(27.450)
392.100
(364.650)
27.450

21. Λειτουργικό περιβάλλον του
Συμβουλίου
H Κυπριακή οικονομία είχε επηρεαστεί
αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό
τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη μη
δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να
αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς
χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή
Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη,
οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας
και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25
Μαρτίου 2013. Η απόφαση συμπεριλάμβανε
την αναδιάρθρωση των δυο μεγαλυτέρων
τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με
Ίδια Μέσα». Κατά το 2013 και 2014 η
Κυπριακή οικονομία σημείωσε περαιτέρω
συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν παρόλο που το 2014 ήταν σε
μικρότερο βαθμό. Στο 2015 η Κυπριακή
Οικονομία επέστρεψε στην ανάπτυξη.

Μετά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα
αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος
της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, το Eurogroup ενέκρινε
την εκταμίευση των προγραμματισμένων
δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την
Κύπρο. Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα
αναφορικά με
τις
συναλλαγές
που
εκτελούνταν μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων
που λειτουργούν στην Κύπρο έχουν πλήρως
αρθρεί στις 6 Απριλίου 2015.
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H αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη
χρήση ίδιων μέσων στις περιπτώσεις της
Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου,
έχουν επηρεάσει τις καταθέσεις του
Συμβουλίου σε αυτές τις τράπεζες στο έτος
2013:
Συγκεκριμένα οι καταθέσεις του Συμβουλίου
σε τράπεζες που επηρεάζονται από τα πιο
πάνω μέτρα ήταν κατά την ημερομηνία
εφαρμογής των αποφάσεων €5.218.220 στη
Λαϊκής Τράπεζα και €5.151.120 στην Τράπεζα
Κύπρου. Συνολικό ποσό ύψους €6.641.510
αφορούσε καταθέσεις για τα Συνταξιοδοτικά
ωφελήματα του προσωπικού ενώ ποσό
ύψους €3.727.830 αφορούσε καταθέσεις του
Συμβουλίου.
Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι
την ημέρα έκδοσης αυτών των οικονομικών
καταστάσεων η ζημιά απομείωσης που
προέκυψε στο έτος 2013 σε σχέση με τις
καταθέσεις στη Λαική Τράπεζα για τα
συνταξιοδοτικά ωφελήματα προσωπικού
είναι 47,5% αφού ποσό 52,5% καλύφθηκε
μέσα στο 2014 από την Κυπριακή
Δημοκρατία
κατόπιν
απόφασης
του
Συμβουλίου να υποβληθεί σχετική αίτηση
προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.
Σε σχέση με τις καταθέσεις στην Τράπεζα
Κύπρου, η ζημιά απομείωσης ανέρχεται στο
47,5% του ποσού των καταθέσεων μείον τη
δίκαιη
αξία
των
μετοχών
που
παραχωρήθηκαν ως αντάλλαγμα για τη
μετατροπή μέρους των ανασφάλιστων
καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου σε
μετοχές ως η σημείωση 22. Προς τούτο το
Συμβούλιο έχει λάβει 5.151.120 μετοχές
Τάξης Α, ονομαστικής αξίας €1 έκαστη με
ισχύ από την 30η Ιουλίου 2013, εκ των
οποίων 2.115.871 μετοχές αφορούν στα
συνταξιοδοτικά ταμεία προσωπικού του ΣΥΛ.

Το Συμβούλιο στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είχε
καταθέσεις στη Τράπεζα Κύπρου ύψους
€4.069.661 εκ των οποίων ποσό ύψους
€1.672.696 αφορούσε στα Συνταξιοδοτικά
ταμεία προσωπικού. Οι καταθέσεις αυτές
ήταν δεσευμένες σε ισόποσες εμπρόθεσμες
καταθέσεις με εξάμηνη, εννιάμηνη και
χρονιαία λήξη. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 οι
δεσμευμένες καταθέσεις στη Τράπεζα
Κύπρου ανέρχονταν σε €452.185 εκ των
οποίων ποσό ύψους €185.855 αφορούσε
στα Συνταξιοδοτικά ταμεία προσωπικού.
Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, μέχρι
την ημέρα έκδοσης αυτών των οικονομικών
καταστάσεων
δεν
υπάρχουν
πλέον
δεσμευμένες καταθέσεις.

Η κάπως αβέβαιη οικονομική κατάσταση
στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα
ρευστότητας για δανειοδότηση, η ζημιά
απομείωσης επί των τραπεζικών καταθέσεων και η επιβολή των πιο πάνω
περιοριστικών μέτρων σε συνδυασμό με την
τρέχουσα κατάσταση στο τραπεζικό
σύστημα, θα μπορούσαν να επηρεάσουν:


την ικανότητα του Συμβουλίου να
λάβει νέα δάνεια



την ικανότητα των εμπορικών και
άλλων χρεωστών του Συμβουλίου να
αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς
το Συμβούλιο ποσά



την ικανότητα του Συμβουλίου να
διατηρήσει το ίδιο επίπεδο πωλήσεων



τις αναμενόμενες ταμειακές ροές του
Συμβουλίου αναφορικά με την αξιολόγηση απομείωσης για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία.
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Η Διεύθυνση
αξιολογήσει:

του

Συμβουλίου

έχει

1) κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις
απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
ενεργητικού που αναγνωρίζονται σε
αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση
της οικονομικής κατάστασης και των
προοπτικών αυτών των στοιχείων
ενεργητικού στο τέλος της περιόδου
αναφοράς. Οι προβλέψεις για εμπορικά
εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη
χρήση του μοντέλου «προκληθεισών
ζημιών» που απαιτείται από τα
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Τα
πρότυπα
αυτά
απαιτούν
την
αναγνώριση των ζημιών απομείωσης
για εισπρακτέα που προέκυψαν από
γεγονότα του παρελθόντος και δεν
επιτρέπουν την αναγνώριση ζημιών
απομείωσης που θα μπορούσαν να
προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα,
ασχέτως της πιθανότητας αυτών των
μελλοντικών γεγονότων.
2) εάν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των
αποθεμάτων
του
Συμβουλίου
υπερβαίνει το κόστος κτήσης.
Η Διεύθυνση του Συμβουλίου δεν είναι σε
θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που
θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην
οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια
ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν
να
έχουν
στη
μελλοντική
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές
ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του
Συμβουλίου.
Με βάση την αξιολόγηση που έγινε έχει
αναγνωριστεί
απομείωση
όπως
παρουσιάζεται στη Σημείωση 18.
Η Διεύθυνση του Συμβουλίου εκτιμά ότι
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη
διατήρηση
της
βιωσιμότητας
του
Συμβουλίου και την επέκταση των εργασιών
του στο παρόν επιχειρηματικό και
οικονομικό περιβάλλον.

Αναφορικά με την απομείωση των
τραπεζικών καταθέσεων που έγινε τον
Μάρτιο του 2013, το Συμβούλιο στις
9/11/2015 αποφάσισε τη συμμετοχή του
ΣΥΛ και των Ταμείων Συντάξεως σε ομαδική
Αγωγή εναντίον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Το Συμβούλιο παρουσιάζεται να οφείλει στο
Τμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων
ποσό
€11.700.000 για προμήθεια νερού για την
περίοδο πριν την 1/1/2012 το οποίο
περιλαμβάνεται στους εμπορικούς και
άλλους πιστωτές (σημείωση 17). Η οφειλή
αυτή προέκυψε λόγω άμεσης επιβολής
αύξησης στην τιμή αγοράς νερού από το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ενώ το
Συμβούλιο αύξησε σε τρεις ετήσιες φάσεις
τα δικά του τέλη νερού, ως η σχετική
συμφωνία που υπογράφτηκε με το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων στις 10 Ιουλίου 2009.
Ποσό
επιβαρύνσεων/τόκων
ύψους
€3.174.308 μέχρι 31/12/2015, το οποίο
υπολογίστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων, ημερησίως πάνω στο οφειλόμενο
ποσό, δεν αναγνωρίστηκε στις οικονομικές
καταστάσεις (31/12/2014: €2.656.702).
Σημειώνεται ότι τo Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων κίνησε νομικές διαδικασίες για την
ανάκτηση του συνολικού ποσού (κεφάλαιο
πλέον επιβαρύνσεις/τόκοι).
Η επιβολή
επιβαρύνσεων και τόκων αμφισβητείται
από το Συμβούλιο αφού ήταν αναμενόμενο
ότι η επιβολή αυξήσεων στα τέλη του ΣΥΛ
θα γινόταν σε τρεις φάσεις, ως η σχετική
πρόνοια της συμφωνίας και δεν θεωρείται
ότι το ποσό των τόκων/επιβαρύνσεων θα
πληρωθεί.
Το Συμβούλιο δεν είχε άλλες ενεδεχόμενες
υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
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23. Δεσμεύσεις
Το Συμβούλιο δεν είχε κεφαλαιουχικές ή
άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

24. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά την
περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη
σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στη σελίδα 35
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Γενική επιμέλεια: Κλεῖτος Παϊσάνος

