Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας
Λεμεσού

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ, 66
3012 Λεμεσός
Τηλ. 25830000
Φαξ 25564382
Τ.Θ. 50225
3602 Λεμεσός
E-mail: contact@wbl.com.cy
Ιστοσελίδα: www.wbl.com.cy

Φωτογραφία εξωφύλλου:
«Σταγόνες» του Κύπρου Θεοδούλου
ο
3 Βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας
που έγινε το 2013

Περιεχόμενα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Μέρος Α΄ Διάφορα
Μήνυμα του Προέδρου ΣΥΛ
Ίδρυση και σκοπός του Συμβουλίου
Το Συμβούλιο 2016
Νέα σύνθεση του Συμβουλίου 2017
Συνεδρίες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Το προσωπικό του Συμβουλίου
Προμήθεια νερού
Προμήθεια νερού ανά πηγή από 1987 -2017
Προμήθεια νερού ανά πηγή από 1987 - 2017 γραφική παράσταση
Προμήθεια νερού ανά πηγή 2016 - 2017
Έλεγχος ποιότητας νερού
Κυριότερες δραστηριότητες
Περιοχή υδατοπρομήθειας
Κλήσεις για επιδιορθώσεις
Κατανάλωση νερού από 1967 - 2017
Αριθμός καταναλωτών από 1967 - 2017
Κατανάλωση νερού από 2012 - 2017
Αριθμός καταναλωτών από 2012 - 2017
Ανώτατη ημερήσια συνολική κατανάλωση από 2011 - 2017
Μέση ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση από 2011 - 2017
Μέση ημερήσια οικιακή κατανάλωση
Μη τιμολογημένη ποσότητα νερού από 1997 - 2017
Μη τιμολογημένη ποσότητα νερού 2010 -2010
Γραφική παράσταση κεφαλαιουχικών δαπανών
Εξοικονόμηση νερού
Τηλεμετρία
Οικονομικά αποτελέσματα
Ιστοσελίδα
Απώλειες από το δίκτυο υδροδότησης
Πενταετής προγραμματισμός έργων
Στατιστικά στοιχεία
Συγκριτικός πίνακας
Τοποθέτηση νέων σωλήνων 2016 - 2017
Έργα ΣΥΛ
Το Μουσείο νερού του ΣΥΛ στη Βενετία
Επίσκεψη αντιπροσωπείας ΔΕΥΑΛάρισας
Παρουσίαση στο ΤΕΠΑΚ
Διεθνής διαγωνισμός Stockholm Junior Water Prize
Παγκόσμια Ημέρα Νερού
Ευρωπαϊκά προγράμματα (Castwater, ΕΠΙΡΡΟΗ, Smart water2020
Συνάντηση με Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Σεμινάριο για Κανονισμούς Προσφορών
Εκπαίδευση προσωπικού για Ασφάλεια & Υγεία και Πρώτες Βοήθειες
Εορτη Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2017

45
46
47
48
49
50

ΜΕΡΟΣ Β΄ - Οικονομικές καταστάσεις
Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή προς τα Μέλη του ΣΥΛ
Κατάσταση οικονομικής θέσης
Κατάσταση συνολικών εσόδων
Κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων
Κατάσταση ταμειακών ροών
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Σελίδες
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
18
19
19
20
20
21
22
22
23
24
24
24
24
24
25
26 - 27
27
28
29
30
30
31
32
33
34 - 36
37
37
37
38

41 - 43
44
46
47
48
49 - 76

Μέρος A΄
Διάφορα

Μήνυμα του Προέδρου του ΣΥΛ

Η χρονική περίοδος 2016 - 2017 στην οποία
αναφερόμαστε, δεν ξεκίνησε με καλούς οιωνούς για τη
βροχόπτωση και την πληρότητα των φραγμάτων. Η
κατάσταση βελτιώθηκε κάπως από το φθινόπωρο και
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 όταν είχαμε σχετικά
καλύτερες βροχοπτώσεις. To 2017 υπήρξε αρνητική
εξέλιξη και η στάθμη του νερού στα φράγματα
παρουσίασε μια άκρως ανησυχητική εικόνα. Μέσα στις
δύσκολες, δυστυχώς, συνθήκες από τις συνέπειες της
ανομβρίας, το ΣΥΛ έχοντας ως πρωταρχικό ρόλο την
κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών του σε νερό στην
καλύτερη δυνατή ποιότητα και ποσότητα και με κυρίους
στόχους τον εκσυγχρονισμό της υποδομής, τη βελτίωση
της παραγωγικότητας και την αναπτυξιακή προσπάθεια,
επεδίωξε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις των
καιρών.
Για το νερό το οποίο σήμερα, θεωρείται πια “είδος σε ανεπάρκεια” σε ολόκληρο τον πλανήτη, η συμβολή
όλων για συνετή χρήση και εξοικονόμηση του είναι πρωταρχική ανάγκη.
Η ορθολογιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η διαμόρφωση πολιτικής και διαδικασιών αναφορικά
με θέματα διαχείρισης αφανών διαρροών παρέμεινε ανάμεσα στους πρωταρχικούς στόχους του Συμβουλίου.
Το Μουσείο Νερού συνέχισε την οργανωμένη προσπάθεια καλλιέργειας υδατικής συνείδησης κυρίως
ανάμεσα στον μαθητόκοσμο όλων των ηλικιών. Η σημασία του νερού και η σωστή χρήση του είναι μερικά
από τα βασικά θέματα που παρουσιάζονται στο Μουσείο.
Το Συμβούλιο ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άρτια
και αποτελεσματική λειτουργία του και θα συνεχίσει την προσπάθεια του για βελτίωση της εξυπηρέτησης
των καταναλωτών του.
Με την ευκαιρία της έκδοσης της Έκθεσης Διετίας 2016 -2017 του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού,
θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού για την άψογη συνεργασία τους.
Τέλος, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Διευθυντή και το προσωπικό του ΣΥΛ για την
εργατικότητα και την προθυμία που καταβάλλουν για την επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου.

…………………………………………………………………..

Μάριος Αλεξάνδρου
Πρόεδρος
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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 σκοπός 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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Δημόσια Βρύση
(Στην πρώην Τ/Κ συνοικία της Λεμεσού)

Το Συμβούλιο
2016
Ανδρέας Χρίστου
Δήμαρχος Λεμεσού

Κυριάκος Τσολάκης
Έπαρχος Λεμεσού
Πρόεδρος Συμβουλίου

μέχρι Δεκέμβριο 2016

μέχρι Μάρτιο 2017

Γιώργος Γεωργίου
Δήμαρχος
Κάτω Πολεμιδιών
(μέχρι Μάιο 2016)

Νίκος Αναστασίου
Αντιδήμαρχος/Δημαρχεύων
Κάτω Πολεμιδιών
(από Ιούνιο 2016)

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

Δώρος Αντωνίου
Δήμαρχος
Μέσα Γειτονιάς

Πέρσα Παπαϊωάννου
Δημοτικός Σύμβουλος
Λεμεσού

Σωκράτης Μεταξάς
Διευθυντής
Σελίδα 97
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Κυριάκος Χατζηττοφής
Δήμαρχος
Αγίου Αθανασίου

Μιχάλης Βασιλείου
Δημοτικός Σύμβουλος
Λεμεσού

Η νέα σύνθεση του
Συμβουλίου
2017
Μάριος Αλεξάνδρου
Έπαρχος Λεμεσού
Πρόεδρος Συμβουλίου
(από Σεπτέμβριο 2017)

Νίκος Νικολαΐδης
Δήμαρχος Λεμεσού

Νίκος Αναστασίου
Δήμαρχος
Κάτω Πολεμιδιών

Ηλιάνα Τόφα
Φίλιππος Κατράνης
Εκπρόσωπος Γενικής Εκπρόσωπος Διευθυντή
Τμήματος Αναπτύξεως
Λογίστριας της
Υδάτων
Δημοκρατίας

Δώρος Αντωνίου
Δήμαρχος
Μέσα Γειτονιάς

Μιχάλης Φελλάς
Δημοτικός Σύμβουλος
Λεμεσού

Σωκράτης Μεταξάς
Διευθυντής
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Μαρίνος Κυριάκου
Δήμαρχος
Αγίου Αθανασίου

Μιχάλης Σωκράτους
Δημοτικός Σύμβουλος
Λεμεσού

Συνεδρίες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Το Συμβούλιο συνήλθε σε 11 συνεδρίες μέσα στο έτος 2016 και 10 συνεδρίες μέσα στο 2017. Σε
αυτές τις συνεδρίες ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με τα πιο κάτω:
1. Διαχείριση υδάτινων πόρων – ποιότητα νερού που παρέχεται από το ΤΑΥ στο ΣΥΛ
2. Αντικατάσταση υδρευτικού δικτύου του ΣΥΛ στους προσφυγικούς συνοικισμούς Λινόπετρας,
Αγίου Ιωάννη, Μακαρίου ΙΙΙ (Πολεμίδια), Καψάλου, στην τουρκοκυπριακή συνοικία και στις
κοινότητες Μουτταγιάκας και Φασούλας.
3. Αντικατάσταση δικτύου στις οδούς Ελλάδος, Κρήτης και Γρίβα Διγενή
4. Κατασκευή νέων δεξαμενών νερού για τις περιοχές Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου
5. Τιμές πώλησης νερού από το ΤΑΥ στο ΣΥΛ και από το ΣΥΛ στους καταναλωτές
6. Απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών ΤΕΠΑΚ στο ΣΥΛ
7. Συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ
8. Συνεργασία ΣΥΛ με το Ερευνητικό Κέντρο Κοῖος του Πανεπιστημίου Κύπρου
9. Συμμετοχή του ΣΥΛ στο διεθνές Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών IAESTE
10. Συνεργασία με τη Δημόσια Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ)
11. Συμμετοχή του ΣΥΛ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
12. Μαθητικός Διαγωνισμός Stockholm Junior Water Prize (SJWP)
13. Νέα Οργανωτική Δομή ΣΥΛ

Συνεδρία Συμβουλίου
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Διευθυντής
Σωκράτης Μεταξάς
Προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών
Φρύνη Ποταμού

Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τεχνικών Υπηρεσιών
Ανδρέας Φαίδωνος
Προϊστάμενος Πληροφορικής
Αντώνης Νικολάου

Εσωτερικός Ελεγκτής
Παναγιώτης Μιχαήλ

Βοηθός Προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ροδοθέα Μιχαήλ

Επιθεωρητής Λογαριασμών
Ανδρέας Χατζηχριστοφής

2017

2016

Προσωπικό του Συμβουλίου
στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Γραφειακό
Μηνιαίοι Εργατοτεχνίτες
Ωρομίσθιο Προσωπικό
ΣΥΝΟΛΟ

Προσωπικό του Συμβουλίου
στις 31 Δεκεμβρίου 2016

44
29
20
93

Γραφειακό
Μηνιαίοι Εργατοτεχνίτες
Ωρομίσθιο Προσωπικό
ΣΥΝΟΛΟ

44
29
20
93

Συνταξιοδοτήθηκαν οι πιο κάτω:
Δεν υπήρξαν συνταξιοδοτήσεις
ή προσλήψεις προσωπικού
κατά το έτος 2017

1. Ο Τεχνίτης Μιχάλης Θρασυβούλου τον
Απρίλιο
2. Ο Επιστάτης Χριστάκης Οικονομίδης τον
Μάιο
3. Ο Συντηρητής Ηλεκτρομηχανολογικού
Εξοπλισμού Ανδρέας Δανιήλ τον
Οκτώβριο
Θάνατοι
Ο Τεχνίτης Δημήτρης Σ. Κωνσταντίνου
απεβίωσε τον Φεβρουάριο
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Προμήθεια νερού
Το Συμβούλιο προμηθεύεται νερό από:
• Διυλιστήριο Λεμεσού
• Αφαλάτωση Επισκοπής
• 17 γεωτρήσεις στο Δέλτα του ποταμού Άμαθου
• 1 γεώτρηση στο Δέλτα του ποταμού Κούρη
• Το Κοινό Σχέδιο Υδατοπρομήθειας Ύψωνα – Πολεμιδιών
• Το Κοινό Σχέδιο Μουτταγιάκας
• Το Κοινό Σχέδιο Υδατοπρομήθειας Αγίας Παρασκευής
• 4 φυσικές πηγές στο Δάσος Κακομάλλη
Το νερό από τις πιο πάνω πηγές υφίσταται κατάλληλη απολύμανση με χλώριο και διοχετεύεται
στους Δήμους Λεμεσού, Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας
και επίσης στις Κοινότητες Φασούλα, Παλώδια, Μαθηκολώνη, Πάνω Πολεμιδιών, Μουταγιάκα και
Φοινικάρια.
Το υδρευτικό σύστημα του Συμβουλίου αποτελείται από 40 δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας
68.000m³ νερού, 37 αντλιοστάσια και 1.151km αγωγούς.

Προμήθεια νερού (m³) από 1967 μέχρι 2017
20.000.000

18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

1967

1977

1987

1997

2007

2017

9.993.222

12.914.576

17.562.411

Έτος
Παραγωγή

3.427.123

6.013.864

9.287.885

Προμήθεια νερού (m³) από 2010 μέχρι 2017
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

14.568.052 13.895.250

2010

2011

17.243.204
15.938.967 16.519.778 15.828.796

17.562.411

13.637.827

2012

2013

2014
Έτος
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2015

2016

2017

Προμήθεια νερού ανά πηγή (m³) από 1987 μέχρι 2017
Έτος

Αριθμός
κατανα Διυλιστήριο Γερμασόγεια
λωτών

Κούρης

Γαρύλλης

Σχέδιο
Μουτταγιάκας

Σχέδιο
Ύψωνα

Πηγές

Πλοία

Σχέδιο Αγίας
Παρασκευής

Σύνολο

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

955.184

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

706.153

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.

56827

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

644.083

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

2016. 100.029

11.453.738

3.736.500

805.121

0

431.508

722.573

26.923

-

66.841

17.243.204

2017. 100.808

13.020.467

2.179.221

1.146.549

0

369.048

746.943

41.391

-

58.792

17.562.411

Κούρης - Μάρτιος 2016

Κούρης – Νοέμβριος 2017
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Προμήθεια νερού ανά πηγή από 1987 – 2017

18000000

16000000

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

0

Διυλιστήριο

Γερμασόγεια

Κούρης

Γαρύλλης

Σχέδιο Μουτταγιάκας

Σχέδιο Ύψωνα

Πηγές

Πλοία

Σχέδιο Αγίας Παρασκευής

Γερμασόγεια - Μάρτιος 2016

Γερμασόγεια – Νοέμβριος 2017
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Προμήθεια νερού ανά πηγή (m³)

2017 - 2016
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2017 m³

Διυλιστήριο
Λεμεσού
13.020.467

Γεωτρήσεις
Γερμασόγειας
2.179.221

Γεωτρήσεις
Κούρη
1.146.549

2016 m³

11.453.738

3.736.500

805.121

2017 - 2016
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Σχέδιο
Μουτταγιάκας
2017 m³
369.048
2016 m³

431.508

Σχέδιο ΎψωναΠολεμιδιών
746.943

Πηγές
41.391

Σχέδιο Αγίας
Παρασκευής
58.792

722.573

26.923

66.841

2017

2016

Προμήθεια νερού
Διυλιστήριο Λεμεσού
Γεωτρήσεις Γερμασόγειας
Γεωτρήσεις Κούρη
Γεωτρήσεις Γαρύλλη
Σχέτιο Μουτταγιάκας
Σχέδιο Ύψωνα-Πολεμιδιών
Πηγές
Σχέδιο Αγίας Παρασκευής
ΣΥΝΟΛΟ

m³
m³
13.020.467 11.453.738
2.179.221 3.736.500
1.146.549
805.121
0
0
369.048
431.508
746.943
722.573
41.391
26.923
58.792
66.841
17.562.411 17.243.204
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Έλεγχος ποιότητας νερού
Κατά τα έτη 2016 και 2017 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 υδα-

τοδεξαμενές, από διάφορα σημεία κατανάλωσης μέσα στην Περιοχή Υδατοπρομήθειας του
Συμβουλίου, για παρακολούθηση της χλωρίωσης. Συνολικά έγιναν 2.000 χημικές αναλύσεις
και 1.758 μικροβιολογικές για το 2016 ενώ για το
2017 έγιναν 1.586 χημικές αναλύσεις και 2.915
μικροβιολογικές. Οι αναλύσεις αυτές, μεταξύ
άλλων, επιβεβαίωσαν την περιεκτικότητα σε
χλώριο που πρέπει να υπάρχει στο νερό για
προληπτικούς λόγους.

Επάρκεια νερού
Παρά τα κάπως χαμηλά αποθέματα νερού
στα φράγματα, υπήρξε συνεχής προμήθεια
νερού στους καταναλωτές κατά την υπό
επισκόπηση 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, στο πλαίσιο 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

Δήμος
Αγίου
Αθανασίου

Κοινότητα
Πάνω
Πολεμιδιών

Δήμος
Κάτω
Δήμος
Πολεμιδιών Λεμεσού

Κοινότητα
Τσερκέζ
Τσιφλίκ
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Κοινότητα
Φοινικαριών

Κοινότητα
Μουτταγιάκας

Δήμος
Γερμασόγειας

Κλήσεις για
επιδιορθώσεις
Μέσα στο 2016 καταχωρήθηκαν 3.610 περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο κλήθηκε
να προβεί σε επιδιορθώσεις του δικτύου υδροδότησης ή να ανταποκριθεί σε άλλα θέματα
εξυπηρέτησης των καταναλωτών και μέσα στο 2017 καταχωρήθηκαν αντίστοιχα 4.043
περιπτώσεις.

2016

Τις επόμενες τρεις
ή περισσότερες
Τις επόμενες δύο
μέρες
μέρες
13%
3%
Την επόμενη
μέρα
15%

Αυθημερόν
69%

Τις επόμενες δύο
μέρες
4%

Τις επόμενες τρεις
ή περισσότερες
μέρες
10%

2017

Την επόμενη
μέρα
14%

Αυθημερόν
72%
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Κατανάλωση νερού από 1967 μέχρι 2017 ανά δεκαετία (m³)
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

1967

1977

1987

1997

2007

2017

Κατανάλωση νερού m³ 2.431.628 4.551.826 6.774.823 8.820.168 10.762.043 12.557.494

Αριθμός καταναλωτών από 1967 μέχρι 2017 ανά δεκαετία (m³)
120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

1967

Αριθμός καταναλωτών 14.090

1977
20.515

1987

1997

Έτος
41.219 54.026
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2007

2017

74.404

101.575

Κατανάλωση νερού από 2012 μέχρι 2017 (m³)
13.000.000
12.500.000
12.000.000
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
9.500.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση 2012-2017 10.529.443 11.406.642 11.385.562 11.496.727 11.773.334 12.557.494

Αριθμός καταναλωτών από 2012 μέχρι 2017 (m³)

104.000
102.000
100.000
98.000
96.000
94.000
92.000
90.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Έτος
Αριθμός καταναλωτών 94.348

97.395

99.185
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99.922

100.763 101.575

Ανώτατη ημερήσια συνολική κατανάλωση από 2011 μέχρι 2017 (m³)

60.000
50.000
40.000
30.000

50.365

20.000

21/5/2011

46.667
14/7/2012

58.031

51.493

2/8/2013

7/10/2014

10.000
0
2011

2012

2013

2014

53.139

56.100

2/9/2015

6/8/2016

2015

2016

57.238

29/7/2017

2017

Μέση ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση από 2011 μέχρι 2017 (ltr)
175
170
165
160
155
150
145
Μέση ημερήσια κατά κεφαλή
κατανάλωση

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

163

164

157

155

158

160

169
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Μέση ημερήσια οικιακή κατανάλωση (ltr)
295
290
285
280
275
270
265
260
255
250
245
Μέση ημερήσια οικιακή
κατανάλωση

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

291

262

276

268

271

272

285
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Μη τιμολογημένη ποσότητα νερού (m3) από 1997 μέχρι 2017
6.000.000

28,50%
5.000.000
4.000.000

22,87%
3.000.000
2.000.000

16,40% 16,69%
12,09%

1.000.000
0
Μη τιμολογημένη ποσότητα
νερού

1997

2002

2007

2012

2017

1.173.054

1.914.465

2.152.533

3.119.337

5.004.916

Μη τιμολογημένη ποσότητα νερού (m3) από 2010 μέχρι 2017

27,00%

24,18%

22,87%

28,44%
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31,08%

27,46%

31,72%

28,50%

Γραφική παράσταση κεφαλαιουχικών δαπανών από 2013 μέχρι 2017

€

1.118.767

1.097.312

706.055
605.778
434.422

2013

2014

2015
Έτος
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2016

2017

Εξοικονόμηση νερού
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, στο
πλαίσιο 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 2016-2017 τα συστήματα
τηλεμετρίας του Συμβουλίου, έχουν επεκταθεί
και ελέγχουν 40 δεξαμενές, 37 αντλιοστάσια
και 94 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 παρουσίασε η κατάσταση
αποτελεσμάτων για την υπό ανασκόπηση
διετία. Για το έτος 2016 το πλεόνασμα ήταν
€1.546.370 και για το έτος 2017 το πλεόνασμα
ήταν €2.924.447.

Λεπτομερείς οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στο μέρος Β΄ της Έκθεσης. 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 με τη συγκρότηση και
2ου
Συνεργείου
Εντοπισμού
Αφανών
Διαρροών. Τα Συνεργεία Εντοπισμού Αφανών
Διαρροών, με τον εξοπλισμό που διαθέτουν,
εντόπισαν 379 διαρροές το 2016 και 647 το
2017. Η μη τιμολογημένη ποσότητα νερού το
2016 ήταν 31,72% και το 2017 ήταν 28,50%.
Γενικά, το κάπως ψηλό ποσοστό της μη

τιμολογημένης ποσότητας οφείλεται στην
ένταξη του δικτύου υδροδότησης του Δήμου
Γερμασόγειας και των Κοινοτήτων Μουτταγιάκας και Φοινικαριών στην περιοχή του ΣΥΛ,
καθώς και στην αρνητική επίδραση που είχε
αρχικά το αφαλατωμένο νερό 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

1 Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ3
(Μ. Γειτονιά)
2 Νέα δεξαμενή Πανιώτης (Γερμασόγεια)
3 Γραφεία εξυπηρέτησης καταναλωτών
4 Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ9
(Φασούλα)
5 Κατασκευή δεξαμενής: Ζ5 (Λαϊκή Λευκοθέα)
6 Πιλοτική εφαρμογή συστήματος AMR αρχικά
για 1.000 μετρητές
7 Κατασκευή δεξαμενής Συκαμίνου (Άγιος
Αθανάσιος
8 Κατασκευή δεξαμενής & αντλιοστασίου για
Ζώνη Κα8 – Κ. Πολεμίδια
9 Δρόμος Λεμεσού – Σαϊττά
10 Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ6
(Φασούλα)
11 Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου
(Γερμασόγεια, κομβική δεξαμενή)
Σύνολο

Συνολικό
Αναμενόμενο
προϋπολοέτος αποπεράγιζόμενο κόστος
τωσης
€
230.000
2020
600.000
1.122.000
230.000

2020
2020
2021

130.000
1.000.000

2021
2021

300.000

2022

150.000

2022

1.219.000
150.000

2022
2023

650.000

2023

5.781.000

Ετήσια δαπάνη
€

Επιπλέον, κάθε χρόνο προγραμματίζεται η
εκτέλεση των πιο κάτω εργασιών:
500.000
300.000
200.000
1.000.000

Βελτίωση κεντρικού δικτύου
Πολεοδομικά έργα
Άλλα έργα
Σύνολο
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Στατιστικά στοιχεία
2017
1 Προμήθεια νερού
Διυλιστήριο Λεμεσού
Γεωτρήσεις Κούρη
Γεωτρήσεις Γερμασόγειας
Γεωτρήσεις Γαρύλλη
Σχέτιο Μουτταγιάκας
Σχέδιο Ύψωνα-Πολεμιδιών
Σχέδιο Αγίας Παρασκευής
Πηγές

m³

2016

13.020.467
1.146.549
2.179.221
0
369.048
746.943
58.792
41.391
17.562.411

11.453.738
805.121
3.736.500
0
431.508
722.573
66.841
26.923
17.243.204

m³

48.116

47.241

m³

m³

10.517.833
1.982.437
12.500.270
57.130
94
12.557.494

9.952.468
1.759.449
11.711.917
61.417
167
11.773.501

3 Διαφορά μεταξύ προμήθειας και κατανάλωσης (1-2)

m³

5.004.916

5.469.703

4 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κατ'εκτίμηση)

αρ.

170.000

170.000

5 Κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση βάσει ετήσιας
προμήθειας

ltr

283

278

6 Πραγματική κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση βάσει
οικιακής χρήσης

ltr

170

155

57.238
29/7/2017

56.100
6/8/2016

100.808
767
101.575

100.029
734
100.763

267
2.343

120
2.076

m³
m³
m³
m³
m³
m³

Μέση ημερήσια προμήθεια
2 Κατανάλωση
Όπως καταγράφθηκε από τους υδρομετρητές των
υποστατικών:
Κατηγορία: Οικιακή
Βιομηχανική
Σύνολο
Παροχή σε πλοία
Άλλες καταναλώσεις / πωλήσεις
ΟΛΙΚΟ

m³
m³
m³
m³

m³ /
ημερομηνία

7 Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση

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

Σελίδα 26

αρ.
αρ.

Στατιστικά στοιχεία

συνέχεια …

10 Άλλες εργασίες:
Νέες εγκαταστάσεις
Αποκοπές
Επανασυνδέσεις
Επιδιορθώσεις κεντρικών αγωγών
Επιδιορθώσεις παροχών
Αντικαταστάσεις διακοπτών
Δοκιμές υδρομετρητών
Αντικαταστάσεις υδρομετρητών

2017
αρ.
αρ.
αρ.
αρ.
αρ.
αρ.
αρ.

2016

868
4.159
5.013
462
3.205
195
54

633
3.486
3.821
342
2.875
175
81

44
29
20
93

44
29
20
93

2.000
2.758

1.586
2.915

αρ.

11 Προσωπικό (31 Δεκεμβρίου)
Γραφειακό προσωπικό
Μηνιαίοι εργατοτεχνίτες
Ωρομίσθιο προσωπικό
ΟΛΙΚΟ

αρ.
αρ.
αρ.
αρ.

12 Αναλύσεις
Χημικές αναλύσεις
Βακτηριολογικές αναλύσεις

αρ.
αρ.

Συγκριτικός πίνακας –
Τεχνικοί και λογιστικοί παράμετροι για τα τελευταία 5 χρόνια
Παράμετρος
Συνολική προμήθεια νερού
Συνολική κατανάλωση νερού
Ποσοστό μη τιμολογημένης ποσότητας
Αριθμός καταναλωτών
Μέση ημερήσια κατανάλωση
Μέση ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση
Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση
Σύνολο υδροστομίων
Σύνολο δικλείδων
Μήκος δικτύου σωλήνων
Γραφειακό Προσωπικό
Μηνιαίοι εργατοτεχνίτες
Ωρομίσθιοι Εργάτες
Έσοδα
Έξοδα
Αναλογία εσόδων προς πάγιο ενεργητικό
Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Μονάδα
m³
m³
%
αρ.
ltr
ltr
m³
αρ.
αρ.
km
αρ.
αρ.
αρ.
€
€
%
€

2017
2016
2015
17.562.411 17.243.204 15.828.796
12.557.494 11.773.334 11.496.727
28,50
31,72
27,46
101.575
100.763
99.922
283
278
255
169
160
158
57.238
56.100
53.139
2.343
2.076
1.956
5.413
1.150
1.143
1.136
44
44
44
29
29
33
20
20
20
23.073.846 21.001.379 21.168.344
25.998.293 22.547.749 17.998.046
138,24
126,61
125,01
606.778 1.097.312 706.055

Σελίδα 27

2014
16.519.778
11.385.562
31,04
99.185
266
155
51.493
1.956
5.319
1.129
45
33
20
21.186.848
19.432.627
122,72
434.422

2013
15.938.967
11.408.410
28,44
98.084
255
181
58.031
1.956
5.293
994
43
35
22
22.159.065
26.840.580
123,73
1.118.767

Τοποθέτηση νέων σωλήνων

2016
Τύπος σωλήνων
Διάμετρος
Πλαστικοί (uPVC)
σωλήνων Πολυαιθυλαίνιο
m
m
63mm
272
110mm
5.615
160mm
1.332
225mm
18
ΟΛΙΚΟ
5.887
1.350

Σύνολο
(m)
272
5.615
1.332
18
7.237

2017
Τύπος σωλήνων
Διάμετρος
σωλήνων
63mm
100mm
110mm
160mm
200mm
225mm
450mm
ΟΛΙΚΟ

Ελατό
χυτοσίδηρο
m
12

175
42
229

Πλαστικοί Σύνολο
(m)
Πολυαιθυλαίνιο (uPVC)
m
m
792
792
12
9.505
9.505
3.837
3.837
175
396
396
42
792
13.738
14.759
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Έργα ΣΥΛ
Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου
2016, ένα από τα έργα του ΣΥΛ ήταν και η
αντικατάσταση

απηρχαιωμένων

σωλήνων

(asbestos cement και γαλβανιζέ) στην οδό
Γλάδστωνος.

Τον

Δεκέμβριο

2017

έγιναν

εργασίες

μετακίνησης αγωγού 450mm που μεταφέρει
νερό στις περιοχές της Ζώνης 2 του ΣΥΛ.
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Το Μουσείο Νερού του ΣΥΛ στη Βενετία
Μετά από πρόσκληση από το United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation
(UNESCO), για εκπροσώπηση του Μουσείου
Νερού του ΣΥΛ στο Εργαστήριο με θέμα
“Towards a Global Network of Water Museums”,
το Συμβούλιο εκπροσωπήθηκε από τον Ανώτερο
Γραφέα Κλεῖτο Παϊσάνο, αρμόδιο υπάλληλο για
θέματα του Μουσείου Νερού καθώς και τον
Δήμαρχο Αγίου Αθανασίου και Μέλος του ΣΥΛ
Μαρίνο Κυριάκου.
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στη Βενετία
μεταξύ 1 – 4 Μαΐου 2017 υπό την αιγίδα της
Unesco-IHP
(International
Hydrological
Programme).
Σε αυτό το εργαστήρι συζητήθηκαν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος με τους εκπροσώπους άλλων χωρών.
Επίσης, δόθηκε πληροφόρηση ότι σε ένα μικρό νησί όπως
είναι η Κύπρος (σε σύγκριση με άλλες μεγαλουπόλεις του
εξωτερικού) υπάρχει ένα μικρό Μουσείο Νερού για την
ιστορία του νερού και το οποίο έχει πλούσια δράση σε
θέματα εκπαιδευτικά, εκθέσεις, διαγωνισμούς. Μέσα από
τις παρουσιάσεις όλων των χωρών για τα Μουσεία Νερού
τους έγινε αναφορά σε βέλτιστους τρόπους λειτουργίας και
σε δυνατότητες συνεργασίας.
Σημαντικές συναντήσεις με εκπροσώπους
άλλων χωρών.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας
Τον Μάρτιο 2017, κλιμάκιο της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας
(ΔΕΥΑΛ) επισκέφθηκε τα Γραφεία
του ΣΥΛ, με σκοπό την υπογραφή
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ
ΣΥΛ, ΣΑΛΑ και ΔΕΥΑΛ.
Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή εμπειριών για
τη διαχείριση οργανισμών νερού, λαμβάνοντας υπόψη τα
σημερινά τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Επίσης,
η από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και οι
δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας σε διάφορους τομείς
κοινού ενδιαφέροντος.

Ο κύριος Απόστολος Καλογιάννης,
Δήμαρχος Λαρισαίων
Κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων
στα Φυλακισμένα Μνήματα
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Παρουσίαση στο ΤΕΠΑΚ

Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 ο Διευθυντής κος
Σωκράτης Μεταξάς, μετά από πρόσκληση,

παρουσίασε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) το έργο του ΣΥΛ με τίτλο «Ο
ρόλος και η αποστολή του Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού – Δυνατότητες
συνεργασίας

με

τα

Πανεπιστημιακά

Ιδρύματα της Κύπρου».

Την παρουσίαση

παρακολούθησαν καθηγητές και φοιτητές του
ΤΕΠΑΚ καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι.
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Διεθνής Διαγωνισμός Stockholm Junior Water Prize (SJWP)
Το 2016 ήταν η έκτη χρονιά που η Κύπρος
εκπροσωπήθηκε στο Διεθνή Διαγωνισμό
Stockholm
Junior
Water
Prize,
που
πραγματοποιείται στη Στοκχόλμη της Σουηδίας,
μέσα στo πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου με
τίτλο World Water Week. Στην Κύπρο ο
διαγωνισμός προκηρύσσεται από το Μουσείο
Νερού του ΣΥΛ που είναι ο εθνικός διοργανωτής
της Κύπρου.
Ο διαγωνισμός για το 2016 τελούσε υπό την
αιγίδα του Πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ της Σουηδίας
και σε αυτόν έλαβαν μέρος ομάδες μαθητών
από 29 χώρες. Την ομάδα που εκπροσώπησε
την Κύπρο στον πιο πάνω Διαγωνισμό
αποτελούσαν οι μαθήτριες του St Mary’s School
Λεμεσού, Αλεξάνδρα Χριστοφή, Θάλεια
Σοφοκλέους και Μαρία Χαραλάμπους.
Υπεύθυνη καθηγήτρια τους ήταν η κυρία Ειρήνη
Παπαντωνίου.
Οι μαθήτριες μέσα από την εργασία τους
πρότειναν μια εναλλακτική μέθοδο για την
επεξεργασία του νερού που χρησιμοποιείται ως
"ballast" στα πλοία και εξήγησαν γιατί οι τρεις
κυριότερες υφιστάμενες μέθοδοι επεξεργασίας
παρουσιάζουν πρακτικά ή περιβαλλοντικά
μειονεκτήματα. Στη συνέχεια πρότειναν την
επεξεργασία του νερού με χρήση νιτρικού
αργύρου (AgNO3) σε αλουμίνα (ΑΙ2Ο3) για την
εξάλειψη της ανάπτυξης βακτηρίων στο νερό.

Θάλεια Σοφοκλέους, Μαρία Χαραλάμπους και
Αλεξάνδρα Χριστοφή

Την επόμενη χρονιά, το 2017 το Μουσείο Νερού
προκήρυξε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τον
διαγωνισμό και από τα σχολεία που συμμετείχαν
ξεχώρισε η ομάδα του "The Heritage Private
School" Δημήτρης Καραπαναγιώτης, Νικόλ
Παπαγεωργίου και Ιωάννης Θεοδώρου με
υπεύθυνη καθηγήτρια τους την κυρία Δέσποινα
Κυριακούδη.
Η εργασία των μαθητών είχε σκοπό τη
διερεύνηση της ποσότητας μεθανίου που
παράγεται από το εργοστάσιο βιολογικού
καθαρισμού που ανακυκλώνει τα λύματα στο
σχολείο τους και εξετάζει τους τρόπους με τους
οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί το μεθάνιο ως
καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ομάδα τους διερεύνησε αρκετά διαφορετικά
Βιολογικά Επεξεργασμένα Φυτά παρόμοια με τα
δικά τους, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης
τους στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων του
Συμβουλίου
Αποχέτευσης
Λεμεσού
–
Αμαθούντας (ΣΑΛΑ), κάτι που τους βοήθησε να
κατανοήσουν τη σχετική διαδικασία.
Ο διαγωνισμός για το 2017 τελούσε υπό την
αιγίδα της Πριγκίπισσας Βικτώριας της Σουηδίας
και σε αυτόν έλαβαν μέρος ομάδες μαθητών από
33 χώρες

Νικόλ Παπαγεωργίου, Δημήτρης Καραπαναγιώτης,
Ιωάννης θεοδώρου
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Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Στις 22 Μαρτίου κάθε χρόνο γιορτάζεται η
Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Είναι μια ξεχωριστή
ευκαιρία για το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας
Λεμεσού, αλλά και όλους τους οργανισμούς
νερού και αποχέτευσης παγκοσμίως, να
ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους
Καταναλωτές, μικρούς και μεγάλους, για το
πολυτιμότερο αγαθό της γης, το ΝΕΡΟ.
Θεματικό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το
2017 ήταν η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων,
ενός υποβαθμισμένου αλλά πολύτιμου πόρου.
Δεδομένου του προβλήματος της ρύπανσης και
της αυξανόμενης ζήτησης για καθαρό νερό, η
επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένων αποβλήτων ως εναλλακτική πηγή νερού, αποκτά όλο και
μεγαλύτερη σημασία. Το "γκρίζο νερό" το οποίο
προέρχεται από τις οικιακές, βιομηχανικές και
άλλες δραστηριότητες, είναι μια σημαντική πηγή
ανακτήσιμου νερού για κάλυψη γεωργικών
αναγκών.

Η επαναχρησιμοποίηση του νερού μπορεί να
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη
διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αυτό καθίσταται
αναγκαίο λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων
τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην περιοχή της
νοτιο-ανατολικής Μεσογείου που βρίσκεται η
Κύπρος.
Τέλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού,
το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού καλεί
τους καταναλωτές του να συνεχίσουν και να
εντείνουν τις προσπάθειες εξοικονόμησης του
νερού, ειδικά σήμερα που η πληρότητα των
μεγάλων μας φραγμάτων είναι γύρω στο 20%.
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Project co-financed by the European
Regional Development Fund

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CASTWATER
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CASTWATER περιλαμβάνεται στα έργα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Mediterranean.
Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο την εξοικονόμηση
και ορθολογιστική διαχείριση των υδάτινων
πόρων στον τουριστικό τομέα των παράκτιων
περιοχών της Μεσογείου. Από το Πρόγραμμα
αυτό, αναμένεται ότι θα προωθηθεί η αειφόρος
ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου, μέσα από
καινοτόμες ιδέες και πρακτικές που εστιάζουν σε
βασικούς τομείς όπως τον τουρισμό, τις υπηρεσίες
και την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων.
Επικεφαλής του έργου είναι ο Δήμος Ρεθύμνου
και επίσης λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι από την
Κύπρο (ΣΥΛ), Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και
Μάλτα.
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 36 μήνες, από
τον Νοέμβριο 2016 μέχρι τον Νοέμβριο 2019 και ο
συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος
ανέρχεται σε €2.388.116 με ποσοστό συνεισφοράς
από όλους τους εταίρους €15%.
Το Συμβούλιο είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη
συλλογή και ανάλυση δεδομένων (μέσω
ερωτηματολογίων) για τον τρόπο διαχείρισης του
νερού από τουριστικές επιχειρήσεις (π.χ. χρήση
εργαλείων ελέγχου, ενημέρωση πελατών /
τουριστικών επιχειρήσεων για θέματα σωστής
διαχείρισης του νερού, χρήση νέων τεχνολογιών,
μέτρα εξοικονόμησης νερού κλπ).
Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα καθοριστούν οι
ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων σε σχέση
με τη διαχείριση των αναγκών του νερού αλλά και
σε σχέση με την ενημέρωση των πελατών, των
υπαλλήλων του τουριστικού τομέα και των
αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών. Η πιο πάνω
υποχρέωση του Συμβουλίου έχει ολοκληρωθεί.

ματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Interreg Mediterranean (με τριετή
διάρκεια 1/11/2016 μέχρι 31/10/2019). Το ΣΥΛ
αποτελεί βασικό εταίρο στο Έργο και φιλοξένησε,
εκτός από εκπροσώπους από το Δήμο Ρεθύμνου
που είναι ο επικεφαλής εταίρος, εκπροσώπους
από την Emilia Romagna Region (Ιταλία), Veneto
Region (Ιταλία), Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα),
Euro-mediterranean Water Institute Foundation
(Ισπανία), Institute of Agriculture and Tourism
(Κροατία), InnDEA - Foundation Community
(Ισπανία), Department of Council of Herault
(Γαλλία), Malta Regional Development and
Dialogue Foundation (Μάλτα) και Sustainable
Energy and Water Conservation Unit (Μάλτα),
που είναι και οι υπόλοιποι εταίροι του Έργου.
Το πρόγραμμα CASTWATER, είναι υψίστης
σημασίας, αφού έχει ως στόχο την εξοικονόμηση
και ορθολογιστική διαχείριση των υδάτινων
πόρων στον τουριστικό τομέα των παράκτιων
περιοχών της Μεσογείου.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, η Κύπρος
συμμετέχει σε μια συνολική προσπάθεια για
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και
πρακτικών που εστιάζουν σε βασικούς τομείς
όπως τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και την ορθή
διαχείριση των φυσικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το Έργο θα καθοριστούν
ορθολογιστικές λύσεις και αναγκαίες πολιτικές
για τη βελτίωση της χρήσης και της διαχείρισης
των αναγκών του νερού στον τομέα του
τουρισμού, και θα σχεδιαστούν προγράμματα
ενημέρωσης όσων δραστηριοποιούνται στον
τουριστικό τομέα καθώς και των αρμοδίων
δημόσιων υπηρεσιών.
Η συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος
στη Λεμεσό, είχε ως κύριο στόχο την
ανασκόπηση των αποτελεσμάτων κατά το πρώτο
έτος του Έργου, το συντονισμό των μελλοντικών
δραστηριοτήτων και την αξιολόγηση των εταίρων
για τη μέχρι σήμερα πορεία του Έργου.

Το ΣΥΛ μέσα στο πλαίσιο της ενεργούς
συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα,
οργάνωσε με επιτυχία στη Λεμεσό την 3η
συνάντηση του έργου CASTWATER το οποίο χρη-
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Επίσης θα αναπτυχθεί εξειδικευμένη εφαρμογή
επαυξημένης πραγματικότητας που θα τρέχει σε
κινητές συσκευές και θα αποτελεί ένα αυτόνομο
σύστημα προβολής των υπόγειων υποδομών το
οποίο
θα
υποστηρίζει
τις
εργασίες
αποκατάστασης βλαβών.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΠΙΡΡΟΗ
Το
Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
ΕΠΙΡΡΟΗ
περιλαμβάνεται στα έργα του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A
"Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020".
Το Πρόγραμμα ΕΠΙΡΡΟΗ στοχεύει στη
δημιουργία
ενός
Ενιαίου
Συστήματος
Παρακολούθησης των Δικτύων Ύδρευσης
(ΕΣΠΔΥ) και υποστήριξης του εντοπισμού και της
αποκατάστασης διαρροών.
Επικεφαλής του έργου είναι το τμήμα
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών,
Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ) και για την υλοποίησή του θα
συνεργαστούν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας Κρήτης, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας
Λεμεσού και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Χερσονήσου Κρήτης.

Η εξειδικευμένη αυτή εφαρμογή με βάση τη
γεωγραφική θέση του χρήστη θα προβάλλει στην
κινητή του συσκευή πληροφορίες σχετικά με τις
υπόγειες υποδομές στο συγκεκριμένο σημείο
αντλώντας δεδομένα από το ΓΠΣ. Οι
πληροφορίες θα προβάλλονται σε περιβάλλον
επαυξημένης πραγματικότητας και θα αφορούν
στοιχεία για τις υπόγειες υποδομές που
βρίσκονται στο πεδίο προβολής της κάμερας της
κινητής συσκευής όπως αποχέτευση, ηλεκτρικό
δίκτυο, επικοινωνιακά δίκτυα, κλπ. Ο χρήστης θα
έχει επιπρόσθετα όλες τις λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τον αγωγό (διάμετρο,
υλικό, θέση) που βρίσκεται στο υπέδαφος
μπροστά του, όπως επίσης και πληροφορίες που
αφορούν θέματα ασφάλειας για το συνεργείο
(πχ. τάση ηλεκτρικών καλωδίων, ασφαλής
απόσταση εκσκαφής) και προληπτικά μέτρα για
αποφυγή ζημιών σε άλλες υποδομές που τυχόν
θα επηρεαστούν (π.χ. αποκοπή ηλεκτροφόρων
καλωδίων ή τηλεπικοινωνιακών καλωδίων).

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 24 μήνες,
από τον Νοέμβριο 2017 μέχρι τον Νοέμβριο 2019
και με προϋπολογισμό €725.910,47 με 85%
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για
το Συμβούλιο ο προϋπολογισμός είναι
€179.665,00 και η ίδια συμμετοχή του στο 15%.
Για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος
θα αξιοποιηθούν μετρήσεις εξειδικευμένων
αισθητήρων που θα τοποθετηθούν σε
επιλεγμένες περιοχές στο δίκτυο ύδρευσης για
τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών. Η αξιοποίηση
των μετρήσεων θα γίνεται από ένα Γεωγραφικό
Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) το οποίο θα
αναλύει τα δεδομένα και θα παράγει στόχους για
την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής
αναφορικά με τη συντήρηση του δικτύου και την
αναβάθμιση των εργασιών αποκατάστασης.
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SmartWater2020
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SmartWater2020
περιλαμβάνεται στα έργα του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A
"Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020".
Το Πρόγραμμα «Ευφυή Δίκτυα Νερού για
Μείωση Απωλειών» (SmartWater2020) στοχεύει
στην έξυπνη διαχείριση των διαθέσιμων
ποσοτήτων νερού και την εξοικονόμηση πόρων
για διασφάλιση της βιωσιμότητας του νερού.
Επικεφαλής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο
Κύπρου (Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ) και για την
υλοποίησή του συνεργάζονται το Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας
Λάρνακας, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 30 μήνες,
από τον Δεκέμβριο 2017 μέχρι τον Μάιο 2020 και
με προϋπολογισμό €907,000.00 με 85%
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια του έργου, θα αγοραστεί εξοπλισμός
ο οποίος θα διευρύνει την ικανότητα των
εταίρων να παρακολουθούν και να ελέγχουν το
δίκτυο που διαχειρίζονται. Στο πλαίσιο των
πιλοτικών
δοκιμών,
οι
εταίροι
θα
εγκαταστήσουν:
• ελεγχόμενες βαλβίδες μείωσης πίεσης,
• αυτόματους υδρομετρητές
• αισθητήρες πίεσης/ροής και
• αισθητήρες ποιότητας νερού.
Επίσης Θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν
καινοτόμοι κινούμενοι αισθητήρες οι οποίοι θα
πλέουν στο δίκτυο υδροδότησης για την
παρακολούθηση της κατάστασης των αγωγών.
Στα
πλαίσια
του
SmartWater2020
θα
δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία
θα διασυνδεθεί με τα υφιστάμενα συστήματα
των οργανισμών διαχείρισης νερού, καθώς
επίσης και με τα καινούργια συστήματα τα οποία
θα αγοραστούν.
Καινοτομία του έργου είναι η δυνατότητα της
πλατφόρμας να αξιοποιεί μεθοδολογίες οι
οποίες έχουν αναπτυχθεί από την ερευνητική
κοινότητα για την ανάλυση του μεγάλου όγκου
δεδομένων που παράγεται από τα συστήματα
αυτά, για την εκτίμηση της κατάστασης του
υδρευτικού δικτύου, τη διάγνωση προβλημάτων
σε πραγματικό χρόνο, τον βέλτιστο έλεγχο της
πίεσης στο σύστημα και τη μελέτη του πιο
αποδοτικού σχεδιασμού επικοινωνίας μεταξύ
των διαφόρων συστημάτων.

Για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος
θα αναπτυχθεί έξυπνο λογισμικό και έξυπνες
συσκευές παρακολούθησης της λειτουργίας του
δικτύου
και
ανίχνευση
διαρροών
και
προβλημάτων ποιότητας σε πραγματικό χρόνο.
Επίσης θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα
ελέγχου της πίεσης του δικτύου σε πραγματικό
χρόνο.
Η βελτιστοποίηση της πίεσης του δικτύου θα έχει
ως αποτέλεσμα τη μείωση των βλαβών και των
απωλειών νερού.
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Συνάντηση με Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Στις 17 Μαΐου 2017 μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΥΛ και ο Διευθυντής
πραγματοποίησαν συνάντηση με τον κύριο
Νίκο Κουγιάλη, Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για ανασκόπηση
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Σεμινάριο για Κανονισμούς
Προσφορών
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017
στα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας
Λεμεσού, σεμινάριο με θέμα «Κανονισμοί
Προσφορών».
Την παρουσίαση έκανε ο
εκπρόσωπος της Γενικής Λογίστριας της
Δημοκρατίας κύριος Φίλιππος Κατράνης.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι των
Συμβουλίων
Υδατοπρομήθειας
Λεμεσού,
Λευκωσίας και Λάρνακας, εκπρόσωποι των Δήμων
Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς και Αγίου
Αθανασίου,
η Επαρχιακή Μηχανικός του
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Ηλιάνα Τόφα και ο
Δημοτικός
Σύμβουλος
Λεμεσού
Μιχάλης
Σωκράτους.

Εκπαίδευση προσωπικού
Ασφάλεια και Υγεία
Στις 23 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια &
Υγεία, πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Συμβουλίου.

Πρώτες Βοήθειες
Στις 24 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε
ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Πρώτες
Βοήθειες.
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Εορτή Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς 2017
Στις 29 Δεκεμβρίου 2017, τελευταία εργάσιμη
μέρα του έτους,

μετά το κλείσιμο των

Γραφείων πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τα
Χριστούγεννα και τον ερχομό του Νέου Έτους
2018.

Ο κος Μάριος Αλεξάνδρου, Έπαρχος

Λεμεσού και Πρόεδρος ΣΥΛ καθώς και Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν στην
εορτή και αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος με
το προσωπικό του ΣΥΛ.

Ο Καταγραφέας Χαράλαμπος Τταβάς
ήταν ο τυχερός που βρήκε το φλουρί στη
βασιλόπιτα
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Μέρος B΄
Οικονομικές
Καταστάσεις

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

:

Grant Thornton (Cyprus) Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Αγίου Νικολάου 41 – 49
Nimeli Court, Block C
Τ.Θ. 23907
1687, Λευκωσία, Κύπρος

Νομικοί Σύμβουλοι

:

Χρύσης Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ

Εγγεγραμμένο Γραφείο : Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, 3012 Λεμεσός
Τ.Θ. 50225
3602 Λεμεσός, Κύπρος

Grant Thornton
(Cyprus) Limited

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Μέλη του Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

41-49 Agiou Nicolaou Street
Nimeli Court – Block C
2408 Engomi, Nicosia
P.O.Box 23907
1687 Nicosia
Cyprus

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών
Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (το
''Συμβούλιο''), το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου, οι οποίες παρουσιάζονται στις
σελίδες 5 μέχρι 35 και αποτελούνται από την
κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου
2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικών
εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών του έτους που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις στις
οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης
περίληψης σημαντικών λογιστικών πολιτικών.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονομικής θέσης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και της
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών
ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113.
Βάση Γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας,
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται
περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή
για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της
έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το
Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές
Συμβούλιο
Προτύπων
Δεοντολογίας
για
Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον
έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και

έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες
δεοντολογίας, που απορρέουν από τις
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας
γνώμη.
Ευθύνες του Διοικητικού 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
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που το Συμβούλιο καθορίζει
ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενο είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να
αξιολογήσει την ικανότητα του Συμβουλίου να
συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα,
γνωστοποιώντας
όπου
αυτό
κρίνεται
απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη
συνέχιση της δραστηριότητας του Οργανισμού
και την υιοθέτηση της αρχής της δρώσας
οικονομικής οντότητας, εκτός εάν το Συμβούλιο
προτίθεται, είτε να θέσει τον Οργανισμό σε
εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή
όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές
από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη
της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς
του Οργανισμού.
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Μέλη του Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
(συνέχεια)
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη
διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές
καταστάσεις στο σύνολό τους είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης
ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας.
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού
βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο
έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση
τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται
να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος
και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν,
ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των
χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια
του ελέγχου. Επίσης:
• Αναγνωρίζουμε
και
αξιολογούμε
τους
κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις
οικονομικές καταστάσεις που οφείλονται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και
εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία
είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο
κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε
λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να
περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία,
εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή
την παράκαμψη των δικλείδων εσωτερικού
ελέγχου.

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου
να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες που
είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας
των
δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου του Συμβουλίου.
• Αξιολογούμε
την
καταλληλόλητα
των
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν
και του λελογισμένου των λογιστικών
εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Συμβούλιο.
• Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της
χρήσης από το Συμβούλιο της αρχής της
δρώσας οικονομικής οντότητας και, με βάση
τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν,
κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα
που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες
που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα
του Συμβουλίου να συνεχίσει ως δρώσα
οικονομική οντότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεσή μας να επισύρουμε
την
προσοχή
στις
σχετικές
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη
μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται στα
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι
την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα το Συμβούλιο να
παύσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική
οντότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή
και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές
και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται
η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Σελίδα 42

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Μέλη του Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
(συνέχεια)
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο
Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο
πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και
σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της
γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Συμβουλίου
ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 του
περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 της Κύπρου και για
κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν
αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη
για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η
έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Γιώργος Πούρος
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
Grant Thornton (Cyprus) Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία, 3 Ιουνίου 2019

Καταρράκτης του Μιλλομέρη περιοχή Πλατρών

Σελίδα 43

Κατάσταση οικονομικής θέσης
31 Δεκεμβρίου 2017

Σημ.

2017
€

2016
€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

5

16.691.320
16.691.320

16.586.983
16.586.983

7
8

912.063
4.965.248

1.179.980
4.441.578

6

633.590

721.157

9

29.275.626
35.786.527

25.880.213
32.222.928

52.477.847

48.809.911

(2.020.616)
6.047.833
4.027.217

(3.375.433)
3.500.652
125.219

12
10

530.143
24.717.422
25.247.565

396.202
25.828.486
26.224.688

11
12

22.827.718
202.193
173.154
23.203.065

22.425.878
34.126
22.460.004

Σύνολο υποχρεώσεων

48.450.630

48.684.692

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

52.477.847

48.809.911

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών Σχεδίου Σύνταξης και
Συμβουλίου

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Άλλα αποθεματικά
Συσσωρευμένα κέρδη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Υποχρεώσεις για ωφελήματα αφυπηρέτησης

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Στις 3 Ιουνίου 2019 το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ενέκρινε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 44 – 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων

Σελίδα 44

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Σημ.

2017
€

2016
€

Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

13
14

19.821.386
(12.742.861)
7.078.525

18.597.753
(12.354.728)
6.243.025

Άλλα έσοδα
Γενικά έξοδα
Λειτουργικά έξοδα
Κέρδος από εργασίες
Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης
Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες
Κέρδος προ φόρων
Έξοδο φορολογίας
Κέρδος για το έτος

15
16
18

3.252.460
(6.584.558)
(516.963)
3.229.464
318.033
(54.417)
(87.567)
3.405.513
(481.066)
2.924.447

2.403.626
(6.498.317)
(463.437)
1.684.897
311.211
(47.290)
(309.067)
1.639.751
(93.381)
1.546.370

20
20
21
22

Οι σημειώσεις στις σελίδες 44 – 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων

Σελίδα 45

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Κατάσταση συνολικών εσόδων
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Σημ.
Κέρδος για το έτος

2017
€

2016
€

2.924.447

1.546.370

1.354.817
1.354.817

(1.801.654)
(1.801.654)

Άλλα συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δε θα επαναταξινομηθούν στα αποτελέσματα
Ανατίμηση σχεδίου συνταξιοδότησης καθορισμένων παροχών

10

Στοιχεία που μπορεί να επαναταξινομηθούν μετέπειτα στα
αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση - Αλλαγή δίκαιης αξίας

6

-

(51.511)
(51.511)

Επαναταξινομήσεις στα αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση - Ζημιά απομείωσης που επαναταξινομήθηκε στα
αποτελέσματα

21

-

309.067
309.067

Άλλα συνολικά έσοδα

1.354.817

(1.544.098)

Συνολικά έσοδα για το έτος

4.279.264

2.272

Οι σημειώσεις στις σελίδες 44 – 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων

Σελίδα 46

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Την 1 Ιανουαρίου 2016
Συνολικά έσοδα
Καθαρό κέρδος για το έτος
Αλλαγή δίκαιης αξίας
Ανατίμηση σχεδίου
συνταξιοδότησης
καθορισμένων παροχών
Επαναταξινόμηση ζημιών
απομείωσης στα
αποτελέσματα
Συνολικά έσοδα
Άλλες συναλλαγές
Αμυντική εισφορά σε
λογιζόμενο μέρισμα
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Συνολικά έσοδα
Καθαρό κέρδος για το έτος
Ανατίμηση σχεδίου
συνταξιοδότησης
καθορισμένων παροχών
Συνολικά έσοδα
Άλλες συναλλαγές
Αμυντική εισφορά σε
λογιζόμενο μέρισμα
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Αποθεματικό
δίκαιης αξίας –
χρηματοοικονομικά
περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα Αναλογιστική Συσσωρευμένα
προς πώληση
(ζημιά)/κέρδος
κέρδη
€
€
€
(257.556)
(1.573.779)
2.111.338
(51.511)

-

Ολικό
€
280.003

1.546.370
-

1.546.370
(51.511)

-

(1.801.654)

-

(1.801.654)

309.067
257.556

(1.801.654)

1.546.370

309.067
2.272

(157.056)
(157.056)

(157.056)
(157.056)

3.500.652

125.219

2.924.447

2.924.447

-

(3.375.433)

-

-

-

1.354.817
1.354.817

2.924.447

1.354.817
4.279.264

-

(2.020.616)

(377.266)
(377.266)
6.047.833

(377.266)
(377.266)
4.027.217

Εταιρείες και Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη
φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας
Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη
αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά
προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος. Το ποσό αυτό της
λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε
για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από το
Συμβούλιο.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 44 – 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων

Σελίδα 47

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Κατάσταση ταμειακών ροών
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Σημ.
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδος προ φόρων
Αναπροσαρμογές:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Ζημιά / (κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Ζημιά απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Ωφελήματα αφυπηρέτησης
Πιστωτικοί τόκοι
Αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Αποθέματα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Ροή μετρητών από εργασίες
Πληρωμή φόρων
Πληρωμές σε σχέση με προβλέψεις
Καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Είσπραξη τόκων
Κίνηση ταμείου Συντάξεων
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

2016
€

3.405.513

1.639.751

5

992.888

951.347

5

87

(4.476)

6

87.567
808.698
(318.033)
4.976.720

309.067
762.896
(311.211)
3.347.374

267.917
(523.670)
401.840
302.008
5.424.815
(307.912)
(564.945)
4.551.958

(222.685)
219.914
463.819
(34.126)
3.774.296
(93.381)
3.680.915

(1.097.312)
318.033
(779.279)

(605.778)
5.120
311.211
(821.447)
(1.110.894)

(377.266)
(377.266)

(157.056)
(157.056)

3.395.413

2.412.965

25.880.213
29.275.626

23.467.248
25.880.213

20

10

5
5

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμή αμυντικής εισφοράς σε λογιζόμενο μέρισμα
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών:
Στην αρχή του έτους
Στο τέλος του έτους

2017
€

9

Οι σημειώσεις στις σελίδες 44 – 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων

Σελίδα 48

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

2. Βάση ετοιμασίας

1.1 Σύσταση
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (το
''Συμβούλιο'') το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου συστάθηκε στην Κύπρο με
διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που
δημοσιεύτηκε στις 22 Μαΐου 1951 με βάση τον
Περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες
Περιοχές) Νόμο Κεφ. 350 και λειτουργεί
σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών του,
όπως εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Το εγγεγραμμένο γραφείο του είναι στην
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, Τ.Θ. 50225, 3602,
Λεμεσός, Κύπρος.
1.2 Κύρια δραστηριότητα

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις απαιτήσεις του περί
Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες
περιοχές) Νόμου.
Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε δεδουλευμένη βάση (εκτός από
τις πληροφορίες ταμειακών ροών), χρησιμοποιώντας τις σημαντικές λογιστικές
πολιτικές και βάσεις επιμέτρησης που
συνοψίζονται στη σημείωση 3, καθώς επίσης
την παραδοχή της δρώσας oικονoμικής
οντότητας.
3. Λογιστικές πολιτικές

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.
Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες του
Οργανισμού
διεξάγονται
στην
Επαρχία
Λεμεσού.

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές και βάσεις
επιμέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν στην
κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι
πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για
όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός όπου
δηλώνεται διαφορετικά.
3.1 Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Από την 1 Ιανουαρίου 2016, το Συμβούλιο
έχει εφαρμόσει όλα τα καινούργια ή
αναθεωρημένα
ΔΠΧΑ
(και
σχετικές
τροποποιήσεις ή διερμηνείες) που έχουν
καταστεί εφαρμόσιμα και έχουν επίσης
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα
οποία σχετίζονται με τις εργασίες του.

Η εφαρμογή αυτή δεν έχει επιφέρει
σημαντικές
αλλαγές
στις
οικονομικές
καταστάσεις του Συμβουλίου.

Σελίδα 49

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Τα ακόλουθα ΔΠΧΑ (συμπεριλαμβανομένων σχετικών αναθεωρήσεων και διερμηνειών) έχουν εκδοθεί
κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων αλλά δεν είναι ακόμη εφαρμόσιμα,
ή δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την ΕΕ, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017:




















ΔΠΧΑ 9: “Χρηματοοικονομικά Μέσα”
ΔΠΧΑ 14: “Κανονιστικοί Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί”
ΔΠΧΑ 15: “Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες”
ΔΠΧΑ 16: “Μισθώσεις”
ΔΠΧΑ 17: “Ασφαλιστήρια Συμβόλαια”
ΕΔΔΠΧΑ 22: “Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και
Προκαταβολή Τιμήματος”
ΕΔΔΠΧΑ 23: “Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου
Εισοδήματος”
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλου 2014-2016
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλου 2015-2017
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: “Ταξινόμηση και Αποτίμηση
των Συναλλαγών Παροχών που Εξαρτώνται από την Αξία
Μετοχών”
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 4: “Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 9
Χρηματοοικονομικά Μέσα με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια
Συμβόλαια”
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9: “Χαρακτηριστικά Προπληρωμής
με Αρνητική Αποζημίωση”
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 10, και ΔΛΠ 28: “Πώληση ή
Συνεισφορά Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ Επενδυτή και
Συνδεδεμένης ή της Κοινοπραξίας”
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15: “Έσοδα από Συμβάσεις με
Πελάτες”
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: “Σχέδιο Τροποποίησης,
Περικοπής ή Διακανονισμού”
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 28: “Μακροπρόθεσμα Συμφέροντα
σε Συνδεδεμένες και Κοινοπραξίες”
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 40: “Μεταφορές Επενδυτικών
Ακινήτων”
Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομική
Πληροφόρηση (Αναθεωρημένο)

Εγκρίθηκε
από ΕΕ

Ημερομηνία
εφαρμογής
(IASB)

Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι

1 Ιανουαρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2016
1 Ιανουαρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2019
1 Ιανουαρίου 2021
1 Ιανουαρίου 2018

Όχι

1 Ιανουαρίου 2019

Ναι
Όχι
Ναι

1 Ιανουαρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2019
1 Ιανουαρίου 2018

Ναι

1 Ιανουαρίου 2018

Ναι

1 Ιανουαρίου 2019

Όχι

δεν έχει καθοριστεί

Ναι

1 Ιανουαρίου 2018

Όχι

1 Ιανουαρίου 2019

Όχι

1 Ιανουαρίου 2019

Ναι

1 Ιανουαρίου 2018

Όχι

1 Ιανουαρίου 2020

Το Συμβούλιο αναμένει πως όταν τα πιο πάνω ΔΠΧΑ καταστούν εφαρμόσιμα σε μελλοντικές περιόδους
δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου, εκτός όπως
περιγράφεται πιο κάτω.
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ΔΠΧΑ 9 ''Χρηματοοικονομικά μέσα''
Το ΔΠΧΑ 9 ''Χρηματοοικονομικά μέσα''
αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 ''Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση''. Το νέο
πρότυπο εισάγει σημαντικές τροποποιήσεις
στην καθοδήγηση του ΔΛΠ 39 σχετικά με την
ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
εισάγει ένα νέο μοντέλο 'αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών' για την απομείωση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Το ΔΠΧΑ 9 παρέχει επίσης νέες οδηγίες
σχετικά με την εφαρμογή της λογιστικής
αντιστάθμισης.
Η Διοίκηση έχει προσδιορίσει ότι ο κύριος
τομέας όπου αναμένεται σημαντική επίπτωση
από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 αφορά το ότι
απομείωση για αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές θα πρέπει να αναγνωρίζεται για τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του
Συμβουλίου που παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος και οποιεσδήποτε επενδύσεις
σε χρεωστικούς τίτλους, εκτός αν έχουν
ταξινομηθεί σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα νέα κριτήρια.
ΔΠΧΑ 15 ''Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες''

Το ΔΠΧΑ 15 ''Έσοδα από συμβάσεις με
πελάτες'' παρουσιάζει νέα καθοδήγηση για
την αναγνώριση των εσόδων, και αντικαθιστά
το ΔΛΠ 18 ''Έσοδα'', ΔΛΠ 11 ''Συμβάσεις
Κατασκευής'', και διάφορες ερμηνείες που
αφορούν τα έσοδα. Το νέο πρότυπο ορίζει ένα
μοντέλο αναγνώρισης εσόδων βασιζόμενο σε
ένα μοντέλο ελέγχου και παρέχει πρόσθετη
καθοδήγηση σε πολλούς τομείς που δεν
καλύπτονται λεπτομερώς στο πλαίσιο των
υφιστάμενων ΔΠΧΑ, συμπεριλαμβανομένων
διακανονισμών με πολλαπλές υποχρεώσεις
παράδοσης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών,
μεταβλητής τιμολόγησης, δικαιωμάτων επιστροφής του πελάτη, επιλογών επαναγοράς
προμηθευτή, και άλλες κοινές περιπλοκές.

στοιχείο ΄δικαιώματος χρήσης΄ και μια
χρηματοοικονομική υποχρέωση και αλλάζει
τον ορισμό της μίσθωσης. Καθορίζει επίσης τις
απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό
του περιουσιακού στοιχείου και της
χρηματοοικονο-μικής
υποχρέωσης,
συμπεριλαμβανομένων περί-πλοκων θεμάτων
όπως στοιχεία εκτός της μίσθωσης, μεταβλητά
μισθώματα
και
περιόδους
επιλογής,
συμφωνίες πώλησης και επαναμίσ-θωσης, και
εισάγει νέες απαιτήσεις γνωστο-ποιήσεων. Το
ΔΠΧΑ 16 περιέχει εξαιρέσεις για τις
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις
στοιχείων χαμηλής αξίας.
3.2 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε
συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.
Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων,
εγκαταστάσεων
και
εξοπλισμού
προσδιορίζονται με τη σύγκριση των
εισπράξεων με τη λογιστική αξία και
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Αποσβέσεις
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:
%
3
 Κτίρια και υδατοδεξαμενές
10
 Πηγές και διατρήσεις
15
 Υδρομετρητές
33,33
 Μηχανογραφικός εξοπλισμός
15
 Εργαλεία και εξάρτυση
10
 Μηχανήματα και εγκαταστάσεις
20
 Οχήματα
10
 Έπιπλα και σκεύη
2,5
 Διασωληνώσεις

ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις”

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.

Το ΔΠΧΑ 16 απαιτεί από τους μισθωτές να
παρουσιάσουν στην οικονομική τους θέση τις
μισθώσεις, αναγνωρίζοντας ένα περιουσιακό

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
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Επιδιορθώσεις, συντήρηση και ανακαινίσεις
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση
ρουτίνας των ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα στο
έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών
βελτιώσεων και ανακαινίσεων και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην
αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν
πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης του ΔΛΠ
16. Οι σημαντικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις
που περιλήφθηκαν στη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου αποσβένονται κατά τη
διάρκεια της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής
του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
3.3 Απομείωση στην αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, το Συμβούλιο
εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων
περιουσιακών στοιχείων με καθορισμένη
ωφέλιμη ζωή για να προσδιορίσει αν υπάρχει
ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν
υποστεί ζημιά απομείωσης. Αν υπάρχει
οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, το ανακτήσιμο
ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για
να καθορισθεί ο βαθμός της ζημιάς απομείωσης
(αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να
εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους
περιουσιακού στοιχείου, το Συμβούλιο εκτιμά
την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) στην οποία ανήκει το
περιουσιακό στοιχείο.

Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό
που η λογιστικής αξία ενός περιουσιακού
στοιχείου (ή μιας ΜΔΤΡ) υπερβαίνει την
ανακτήσιμη του αξία. Η ανακτήσιμη αξία είναι
το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της δίκαιης αξίας
μειωμένης κατά τα έξοδα πώλησης και της
αξίας χρήσης (παρούσα αξία εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών) του περιουσιακού στοιχείου (ή της ΜΔΤΡ). Μια ζημιά
απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα
αποτελέσματα.
3.4 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις όταν σύμφωνα με τους
όρους μίσθωσης μεταφέρονται ουσιαστικά
όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας

του μισθίου στον μισθωτή. Μισθώσεις όπου
ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων και
ανταμοιβών της ιδιοκτησίας παραμένουν στον
εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές
μισθώσεις.
• Λειτουργικές μισθώσεις
Το Συμβούλιο ως μισθωτής
Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση
λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα
αποτελέσματα με βάση τη σταθερή μέθοδο
κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.
Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως
κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική
μίσθωση όπως επίσης προκαταβολές και
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις κατανέμονται
με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της
σχετικής μίσθωσης.
3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται από τη στιγμή που το
Συμβούλιο καθίσταται ένα μέρος εκ των
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού
μέσου.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον
το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. Αγορές και πωλήσεις
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
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
περιουσιακό στοιχείο.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
διαγράφεται όταν:
1. εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί
των ταμειακών ροών του περιουσιακού
στοιχείου, ή
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2. διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα
επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος,
ή
3. έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά
δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του
περιουσιακού στοιχείου ή έχει αναλάβει
συμβατική υποχρέωση να καταβάλει τις
ταμειακές ροές σε τρίτο μέρος, και: είτε
(α) έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του
περιουσιακού στοιχείου, είτε (β) δεν έχουν
ούτε μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη
της
κυριότητας
του
περιουσιακού
στοιχείου, αλλά δεν έχει διατηρηθεί ο
έλεγχός του.
Δάνεια και εισπρακτέα
Τα δάνεια και εισπρακτέα αρχικά αναγνωρίζονται στη δίκαιη τους αξία πλέον το κόστος
συναλλαγής και μετέπειτα αποτιμούνται σε
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
(i) Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη
ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν υπάρχει αντικειμενική
απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει
απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη
αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας του περιουσιακού
στοιχείου και της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλημένων με το πραγματικό
επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική
αναγνώριση.
(ii) Τραπεζικές καταθέσεις

Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη αποτιμάται ως η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της
κατάθεσης και της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Ο
συντελεστής προεξόφλησης για καταθέσεις
σταθερού επιτοκίου είναι το πραγματικό
επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική
αναγνώριση, και για καταθέσεις κυμαινόμενου
επιτοκίου είναι το τελευταίο πραγματικό
επιτόκιο που ίσχυε πριν την απομείωση.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις για πληρωμή με μετρητά ή
άλλα
χρηματοοικονομικά
περιουσιακά
στοιχεία. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
καταχωρούνται αρχικά σε δίκαιη αξία, μετά
την αφαίρεση των σχετικών εξόδων
συναλλαγής και μετέπειτα αποτιμούνται σε
αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται από μια άλλη με ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις

Οι εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις αρχικά
αποτιμώνται στην δίκαιη αξία τους και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο
κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου. Στην περίπτωση που
οι υποχρεώσεις αυτές είναι βραχυπρόθεσμες
ως δίκαιη αξία θεωρείται το οφειλόμενο ποσό
χωρίς προεξόφληση.
3.6 Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη
ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν υπάρχει αντικειμενική
απόδειξη ότι η τραπεζική κατάθεση έχει
απομειωθεί.

Τα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
περιλαμβάνουν
μετρητά
στο
ταμείο,
καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες
καταθέσεις προθεσμίας.
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Πωλήσεις νερού

3.7 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 τέλος χρήσης δεν παρουσιάζεται στις
οικονομικές καταστάσεις λόγω του ότι είναι
δύσκολο να υπολογιστεί αξιόπιστα η ποσότητα
νερού που υπάρχει στο δίκτυο ύδρευσης.
3.8 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το
Συμβούλιο έχει μια παρούσα νομική ή
τεκμαιρόμενη υποχρέωση που προκύπτει από
προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να
υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων 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
περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βέβαια.
3.9 Έσοδα
Τα έσοδα αποτιμούνται στην δίκαιη αξία του
τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί,
καθαρά από εκπτώσεις και έμμεσους φόρους
εσόδων.
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν το ποσό του
εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, είναι
πιθανόν ότι τα οικονομικά οφέλη που
απορρέουν από τη συναλλαγή θα τα
επωφεληθεί το Συμβούλιο, τα κόστη που
προέκυψαν ή πρόκειται να προκύψουν
μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα, και όταν
επίσης τα κριτήρια για κάθε διαφορετική
δραστηριότητα του Συμβουλίου πληρούνται.
Αυτά τα συγκεκριμένα με τις δραστηριότητες
κριτήρια αναγνώρισης περιγράφονται πιο
κάτω:

Οι πωλήσεις νερού αναγνωρίζονται όταν
σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας του
νερού έχουν μεταφερθεί στον καταναλωτή με
βάση μετρήσεις που γίνονται ανά τετραμηνία.
Δικαιώματα διαχωρισμού οικοπέδων και
εμβαδού οικοδομής
Τα εισοδήματα από διαχωρισμό οικοπέδων
και εμβαδού οικοδομής αναγνωρίζονται με την
έγκριση του Συμβουλίου για παροχή νερού για
αξιοποίηση γης και κτιριακού εμβαδού.

Εισοδήματα από δικαιώματα σύνδεσης
Τα εισοδήματα από δικαιώματα σύνδεσης
αναγνωρίζονται με την εγκατάσταση των
υδρομετρητών
στα
υποστατικά
των
καταναλωτών. Οι διάφορες εισπράξεις που
σχετίζονται κυρίως με έσοδα επανασύνδεσης
και μεταβίβασης αναγνωρίζονται με την
αποπεράτωση της εργασίας.
Τμηματικά τέλη
Τα τμηματικά τέλη αναγνωρίζονται με την
αποπεράτωση της εργασίας που γίνεται από
το Συμβούλιο για καταναλωτές, κυβερνητικά
τμήματα ή άλλους οργανισμούς.
Επιπρόσθετη επιβάρυνση
Τα εισοδήματα από επιπρόσθετη επιβάρυνση
επιβάλλονται
και
χρεώνονται
στους
καταναλωτές αμέσως μετά την μη έγκαιρη
εξόφληση του λογαριασμού υδροληψίας, στο
επόμενο λογαριασμό τους.
Έσοδα από προμήθειες
Έσοδο από προμήθειες αναγνωρίζεται όταν
αποδειχθεί το δικαίωμα του Συμβουλίου να
εισπράξει.
Πιστωτικοί τόκοι
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει
του ανεξόφλητου κεφαλαίου και του
κατάλληλου πραγματικού επιτοκίου το οποίο
είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις
οι οποίες αναμένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη
τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου
ώστε να εξισώνονται με την καθαρή λογιστική
αξία του περιουσιακού στοιχείου.
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3.10 Κόστος παροχών συνταξιοδότησης
Σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών
Το Συμβούλιο λειτουργεί ένα σχέδιο
καθορισμένων συνεισφορών τα περιουσιακά
στοιχεία του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό
ταμείο υπό τη διαχείριση επιτροπής. Το
σχέδιο χρηματοδοτείται με πληρωμές από το
Συμβούλιο και από τους υπαλλήλους.
Κρατικά προγράμματα συνταξιοδότησης

Οι συνεισφορές σε κρατικά προγράμματα ή
οργανισμούς
συνταξιοδότησης
(π.χ.
Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
αντιμετωπίζονται όπως οι συνεισφορές σε
προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών,
όταν οι υποχρεώσεις του Συμβουλίου προς
τους οργανισμούς αυτούς είναι ισοδύναμες με
αυτές που προκύπτουν από τα προγράμματα
καθορισμένων συνεισφορών λόγω αποχώρησης. Οι συνεισφορές του Συμβουλίου
διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται
και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού.
Το Συμβούλιο δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή
τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να πληρώσει
επιπλέον συνεισφορές εάν το κυβερνητικό
σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά
στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους
υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν
στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας και των προηγούμενων περιόδων.
Σχέδιο καθορισμένων παροχών
Στο
σχέδιο
καθορισμένων
παροχών
καθορίζεται ένα εφάπαξ ποσό, πληρωτέο με
τον τερματισμό των υπηρεσιών των
υπαλλήλων
και
λαμβάνοντας
υπόψη
παράγοντες, όπως τα χρόνια υπηρεσίας και ο
μισθός του υπαλλήλου. Η υποχρέωση που
αναγνωρίζεται για το σχέδιο καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της
υποχρέωσης συνταξιοδοτικών παροχών κατά
την ημερομηνία αναφοράς.
Το κόστος των παροχών αυτών προσδιορίζεται
με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης
πιστωτικής μονάδας με βάση τις εκτιμήσεις
αναλογιστικών μελετών, οι οποίες πραγματοποιούνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.

Το κόστος υπηρεσίας για το σχέδιο
καθορισμένων παροχών περιλαμβάνεται στο
κόστος προσωπικού. Τα κέρδη και οι ζημιές
που προκύπτουν από άλλες αναπροσαρμογές
της υποχρέωσης περιλαμβάνονται στα άλλα
συνολικά έσοδα.
Το αναλογιστικό έλλειμμα αναγνωρίζεται
άμεσα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Η
υποχρέωση
που
καταχωρείται
στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι το
αναλογιστικό έλλειμμα πλέον το τρέχον κόστος
για την κάλυψη της κατοχύρωσης, πλέον την
αναμενόμενη απόδοση έναντι της παρούσας
αξίας της δέσμευσης για την καθορισμένη
παροχή, μείον την αναμενόμενη απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το
Συμβούλιο έχει εγγυηθεί την εξασφάλιση της
αγοραστικής του αξίας και για το σκοπό αυτό,
έχει επενδύσει με βάση την αναλογιστική
μελέτη, το απαιτούμενο ποσό. Η τελευταία
αναλογιστική μελέτη χρηματοδότησης έγινε
για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015. Για
σκοπούς χρηματοδότησης ετοιμάζεται νέα
αναλογιστική μελέτη κάθε τριετία.
3.11 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.
3.12 Φορολογία
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει τρέχων
φόρο.
Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο
φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το
φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το κέρδος
που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι το
φορολογητέο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνει
έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτονται, σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν
συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία ουδέποτε
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Τρέχουσες οικονομικές συνθήκες

φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση
του Συμβουλίου για τον τρέχοντα φόρο
υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που
ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την
ημερομηνία αναφοράς.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει
νομικά
δικαίωμα
να
συμψηφισθούν
φορολογικές απαιτήσεις με φορολογικές
υποχρεώσεις, και όταν αυτές σχετίζονται με
φόρους επιβαλλόμενους από την ίδια
φορολογική αρχή και επί πλέον το Συμβούλιο
προτίθεται να διακανονίσει τις φορολογικές
απαιτήσεις
και
υποχρεώσεις
που
συμψηφίζονται στο καθαρό ποσό που
προκύπτει.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση
κρίσης
Η κατάρτιση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧA απαιτεί τη
χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών,
όπως επίσης την άσκηση κρίσης από τη
Διοίκηση, στην διαδικασία εφαρμογής των
λογιστικών πολιτικών του Συμβουλίου.
Τόσο οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές όσο και η
κρίση που ασκήθηκε 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. Παρά το γεγονός
ότι αυτές οι εκτιμήσεις, οι παραδοχές και η
κρίση που ασκήθηκε βασίζονται στην καλύτερη
δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να
διαφέρουν.
4.1 Σημαντική άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση

Πιο κάτω παραθέτονται οι σημαντικές κρίσεις
που ασκούνται από το Συμβούλιο για την
εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του
Οργανισμού που έχουν τη μεγαλύτερη
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις:

Έχει γίνει αξιολόγηση από το Συμβούλιο κατά
πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης
κρίνονται αναγκαίες για οποιαδήποτε από τα
περιουσιακά
στοιχεία,
είτε
χρηματοοικονομικής φύσης ή μη, με την εξέταση της
οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών
κατά την ημερομηνία αναφοράς, όπως αυτές
περιγράφονται στη σημείωση . Με βάση την
αξιολόγηση
που
έγινε,
οποιεσδήποτε
επιπρόσθετες προβλέψεις ή χρεώσεις
απομείωσης θεωρούνται ως μη αναγκαίες
κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Αναγνώριση εσόδων
Το Συμβούλιο εφαρμόζει τις πρόνοιες του ΔΛΠ
18 για τον λογιστικό χειρισμό των πωλήσεων
όπου τα εισοδήματα και το κόστος πωλήσεων
αναγνωρίζονται όταν γίνει η παράδοση και
ολοκληρωθεί η μεταβίβαση κινδύνων στον
αγοραστή για την κάθε διαχωρίσιμη
παράδοση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.
Ακόμη, ο προσδιορισμός του χρόνου
αναγνώρισης του εσόδου από τις υπηρεσίες
μετά την πώληση απαιτεί κατανόηση τόσο της
φύσης και του χρονοδιαγράμματος των
παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και της
αναμενόμενης κατανάλωσης των υπηρεσιών
αυτών από τους πελάτες, με βάση την ιστορική
εμπειρία και γνώση της αγοράς.

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 βασιζόμενος 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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Μισθώσεις
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συναλλαγές
μισθώσεων και /ή οι συμβάσεις μισθώσεων
δεν οδηγούν σε ξεκάθαρα συμπεράσματα
όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των
μισθώσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και η
Διοίκηση ασκεί κριτική για να προσδιορίσει
κατά πόσο η κάθε μίσθωση είναι
χρηματοδοτική μίσθωση η οποία μεταφέρει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη που συνεπάγονται από την ιδιοκτησία,
ή αλλιώς είναι λειτουργική μίσθωση.
Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων
Η Διοίκηση ασκεί σημαντική κρίση για τον
προσδιορισμό της κατάλληλης ταξινόμησης
των
χρηματοοικονομικών
μέσων
του
Συμβουλίου, ιδιαίτερα για τις επενδύσεις και
το διαχωρισμό τυχών ενσωματωμένων
παραγώγων. Οι παράγοντες που λαμβάνονται
υπόψη περιλαμβάνουν τους όρους και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού μέσου τα οποία εξετάζονται με
δέουσα προσοχή, όπως επίσης τις προθέσεις
και τις ανάγκες ρευστοποίησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή
εξόφλησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που έχει το Συμβούλιο.
Εξέταση απομείωσης αξίας των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών
στοιχείων
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 δίκαιη 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 αλλαγές στην
τεχνολογία και στις λειτουργικές και
χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.

Εξέταση απομείωσης αξίας των εισπρακτέων
ποσών

Το Συμβούλιο ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ
39 για να αποφασίσει πότε μια απαίτηση έχει
υποστεί απομείωση στην αξία. Αυτή η
απόφαση απαιτεί άσκηση σημαντικής κρίσης
σχετικά με τις τρέχουσες και πιθανές
μελλοντικές οικονομικές συνθήκες του
χρεώστη καθώς και την τρέχουσα και
μελλοντική ικανότητα του για αποπληρωμή.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Το Συμβούλιο ασκεί σημαντική κρίση
εξετάζοντας κατά πόσο από μια συγκεκριμένη
κατάσταση απορρέει μία παρούσα υποχρέωση
και στον προσδιορισμό της πιθανότητας μια
τέτοια υποχρέωση να οδηγήσει σε εκροή
οικονομικών πηγών.
Με βάση αυτά τα
συμπεράσματα αποφασίζεται κατά πόσο θα
αναγνωριστεί πρόβλεψη για υποχρέωση.
4.2 Αβεβαιότητα εκτιμήσεων
Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν
να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή
στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων παρουσιάζονται πιο κάτω:
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 υποχρέωση για
εταιρικό φόρο στην περίοδο που έγινε ο
προσδιορισμός.
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Ωφέλιμες ζωές περιουσιακών στοιχείων

Υποχρέωση συνταξιοδοτικών παροχών

Το Συμβούλιο εξετάζει την ωφέλιμη ζωή των
περιουσιακών στοιχείων σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς και τις αναθεωρεί όπου είναι
αναγκαίο έτσι ώστε οι ωφέλιμες ζωές να
αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του
Συμβουλίου. Τα πραγματικά αποτελέσματα
ωστόσο, πιθανόν να διαφέρουν λόγω
τεχνολογικής φθοράς, κακής χρήσης και άλλων
παραγόντων
που
δεν
είναι
εύκολα
προβλέψιμοι.

Το κόστος ωφελημάτων για τα σχέδια
καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με
βάση αναλογιστικές εκτιμήσεις, κατά τις
οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους
προεξοφλητικούς συντελεστές, το ρυθμό
αύξησης των μισθών, το προσδόκιμο της
ζωής και τις μελλοντικές αυξήσεις στα
ωφελήματα αφυπηρέτησης όπου είναι
αναγκαίο. Το Συμβούλιο κάνει αυτές τις
παραδοχές με τη βοήθεια ανεξάρτητων
επαγγελματιών αναλογιστών. Λόγω της
μακροχρόνιας φύσης των προγραμμάτων, οι
παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική
αβεβαιότητα.

Εξέταση απομείωσης αξίας των εισπρακτέων
ποσών
Το Συμβούλιο εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις
αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των
οφειλόμενων ποσών από τους εμπορικούς και
άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες
βασίζεται η πρόβλεψη απομείωσης για
επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό
αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση
του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις,
υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και
δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη απομείωσης. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου
είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι
υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης
απομείωσης εξετάζονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.
Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται
στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων.
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Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται
στη σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων.
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5. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Οι αποσβέσεις για το έτος έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα ως ακολούθως:
2017
€
Γενικά έξοδα
992.888
992.888

2016
€
951.347
951.347

5.1 Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού περιλαμβάνουν:
Καθαρή λογιστική αξία
(Ζημιά) / κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού (Σημ.15)

6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Την 1 Ιανουαρίου
Χρέωση για απομείωση στην αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου

-

644

(87)
(87)

4.476
5.120

721.157
(87.567)
633.590

772.668
(51.511)
721.157

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση του Συμβουλίου αναλύονται
ως ακολούθως:
Λογιστική
αξία
2017
€
Μετοχές Bank of Cyprus Holdings
plc - Συμβουλίου
Μετοχές Bank of Cyprus Holdings
plc - Ταμείων Ωφελημάτων Αφυπηρέτησης

Αρχικό
κόστος
2017
€

Λογιστική
αξία
2016
€

Αρχικό
κόστος
2016
€

373.337

15.176

424.935

607.050

260.253
633.590

10.579
25.755

296.222
721.157

423.174
1.030.224

Τα ακόλουθα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
2017
€
(87.567)
(87.567)

Χρέωση απομείωσης
Καθαρή ζημιά

2016
€
(309.067)
(309.067)

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.
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Σημειώσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις
Σημειώσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Στις 19/1/2017 παραχωρήθηκαν μετοχές της Bank of Cyprus (Holdings) PLC, έναντι των μετοχών της
Τράπεζας Κύπρου. Η ονομαστική αξία των μετοχών είναι €0,10 ωστόσο η μέση τιμή κτήσης ορίστηκε
στα €20 και έτσι το ΣΥΛ σήμερα κατέχει 257.557 μετοχές εκ των οποίων 105.794 αφορούν στα
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα προσωπικού του ΣΥΛ.
7. Αποθέματα
2017
€
930.057
5.129
(23.123)
912.063

Σωλήνες
Άλλα αποθέματα
Πρόνοια για παλαιά αποθέματα

2016
€
1.197.182
4.947
(22.149)
1.179.980

Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.
Τα υλικά αποθήκης, τα οποία παρουσιάζονται σε κόστος, δεν είναι
προς πώληση σύμφωνα με τις συνήθεις εμπορικές δραστηριότητες
του Συμβουλίου αλλά είναι αναλώσιμα είδη τα οποία χρησιμοποιεί
το Συμβούλιο για την παραγωγή του τελικού προϊόντος και
διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
σύμφωνα με τη χρήση τους.
8. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Καταναλωτές νερού
Καταναλωτές αποχετευτικού
Μείον: Πρόβλεψη για ζημιές απομείωσης
Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά
Άλλα εισπρακτέα
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προκαταβολές και προπληρωμές
Καταθέσεις για εκτέλεση εργασιών
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Τα άλλα εισπρακτέα που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν
τραπεζικούς τόκους από καταθέσεις οι οποίοι εισπράχτηκαν κατά την
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 αλλά
αφορούσαν την περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
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2.770.319
789.044
(129.138)
3.430.225
84.072
3.514.297

2.591.341
765.792
(107.081)
3.250.052
92.999
3.343.051

916.735
534.216
4.965.248

572.320
459.955
66.252
4.441.578

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
8.1 Aπομειωμένα υπόλοιπα
Το Συμβούλιο αναγνώρισε ζημιά που ανέρχεται σε €22.057 (2016:
€8.593) για την απομείωση των εμπορικών εισπρακτέων κατά τη
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Πρόβλεψη για ζημιές απομείωσης

Την 1 Ιανουαρίου
Χρέωση έτους
Στις 31 Δεκεμβρίου

2017
€
107.081
22.057
129.138

2016
€
98.488
8.593
107.081

41.050
29.234.576
29.275.626

27.530
25.852.683
25.880.213

19.299.021
9.935.555
29.234.576

18.427.450
7.425.233
25.852.683

2.780.631
1.420.145
819.000
15.245.250
8.969.550
29.234.576

2.710.594
1.402.090
810.667
18.538.757
2.390.575
25.852.683

9. Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών Σχεδίου Σύνταξης και
Συμβουλίου
9.1 Τραπεζικές καταθέσεις όψεως
Μετρητά στο ταμείο
Τραπεζικές καταθέσεις όψεως (Σημ. 9.2)
9.2 Τραπεζικές καταθέσεις όψεως
Σχεδίου Σύνταξης
Συμβουλίου

Τραπεζικές καταθέσεις σχεδίου συντάξεως
Μετά την έγκριση των Κανονισμών του Ταμείου Συντάξεως και
Φιλοδωρημάτων στις 8 Μαρτίου 1996, δημιουργήθηκε ειδικός
τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται η ετήσια εισφορά
του Συμβουλίου και διενεργούνται από αυτό όλες οι πληρωμές που
αφορούν συντάξεις και ωφελήματα. Ποσό ύψους €19.299.021
(2016: €18.427.450) από το πιο πάνω ποσό αφορά τις τραπεζικές
καταθέσεις του σχεδίου συντάξεως.
9.3 Πιστοληπτική διαβάθμιση των τραπεζικών καταθέσεων
Η πιστοληπτική ποιότητα των τραπεζών στις οποίες το Συμβούλιο
διατηρεί τις καταθέσεις της αξιολογείται με βάση την πιστοληπτική
διαβάθμιση των τραπεζών αυτών. Τα τραπεζικά υπόλοιπα του
Συμβουλίου κατανέμονται με βάση την πιστοληπτική διαβάθμιση
των αντίστοιχων τραπεζών ως ακολούθως:
AA+ / Aa1
A / A2
B+ / B1
B- / B3
Χαμηλότερη από B- / B3
Χωρίς διαβάθμιση
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Σημειώσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις
Σημειώσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

9.4 Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στην κατάσταση ταμειακών
ροών
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και
ισοδύναμα μετρητών περιλαμβάνουν:

Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά στο ταμείο

2017
€
29.275.626
29.275.626

2016
€
25.880.213
25.880.213

10. Υποχρεώσεις για ωφελήματα αφυπηρέτησης

Την 1 Ιανουαρίου 2016
Ποσά αναγνωρισμένα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων
Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν
Εισφορές μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 / 1 Ιανουαρίου 2017
Ποσά αναγνωρισμένα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Κέρδος προς καταχώρηση στην κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων
Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν
Εισφορές μελών
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Ωφελήματα
αφυπηρέτησης
€
24.085.383
762.896
1.801.654
(926.491)
105.044
25.828.486
808.698
(1.354.817)
(666.019)
101.074
24.717.422

(α) Σχέδιο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων
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 τις 8 Μαρτίου 1996 εγκρίθηκαν και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Κανονισμοί για το σχέδιο σύνταξης προσωπικού του Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Οι Κανονισμοί τροποποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα στις 23 Ιανουαρίου 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 αποκοπή του προσωπικού 3% επί των
συντάξιμων απολαβών (από 1 Οκτωβρίου 2012) καθώς και η εισφορά του προσωπικού για σκοπούς
μεταβίβασης της σύνταξης στις χήρες και τα ορφανά των μελών του σχεδίου.
(β) Ταμείο Προνοίας
Στο ταμείο προνοίας γίνονται εισφορές τόσο από το προσωπικό όσο και από το Συμβούλιο. Τη
διαχείριση του Ταμείου ασκεί διαχειριστική επιτροπή.
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
10.1 Πρόβλεψη για παροχές συνταξιοδότησης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος του έτους
Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων Σχεδίου στο τέλος του
έτους
Πρόβλεψη για παροχές συνταξιοδότησης που αναγνωρίστηκε
Κατανομή ως:
Μη τρέχουσα υποχρέωση

2017
€
25.123.048

2016
€
26.188.405

(405.626)
24.717.422

(359.919)
25.828.486

24.717.422
24.717.422

25.828.486
25.828.486

26.188.404
391.623
423.853
142.812
(666.019)
(1.011.518)
(346.108)
25.123.047

24.400.732
509.058
262.066
146.017
(926.491)
2.345.420
(548.398)
26.188.404

359.918
6.778
41.738
(2.809)
405.625

315.349
8.228
40.973
(4.632)
359.918

(24.717.422)

(25.828.486)

Με βάση την τελευταία αναλογιστική μελέτη που έγινε με ημερομηνία
αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2015, το συσσωρευμένο αναλογιστικό
έλλειμμα ανερχόταν σε €5.133.500 (31/12/12: €9.456.863). Το όριο
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των υπαλλήλων ήταν το 63 έτος.
Κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 το όριο υποχρεωτικής
αφυπηρέτησης είναι το 65 έτος.
10.2

Κίνηση στην δίκαιη αξία του σχεδίου
Μεταβολή υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους
Αναλογιστική υποχρέωση την 1 Ιανουαρίου
Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Καθορισμένη συνεισφορά υπαλλήλου
Πληρωμές ωφελημάτων
Αναλογιστική (κέρδος) / ζημιά - οικονομικές παραδοχές
Αναλογιστικό κέρδος - εμπειρία
στις 31 Δεκεμβρίου
Μεταβολή περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του έτους
Αναλογιστική υποχρέωση την 1 Ιανουαρίου
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων
Καθορισμένη συνεισφορά υπαλλήλου
Αναλογιστική ζημιά
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
Καθαρή υποχρέωση στις 31 Δεκεμβρίου

Αναλογιστικές Μελέτες
Για σκοπούς του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 (ΔΛΠ 19), οι
τελευταίες αναλογιστικές μελέτες έγιναν με ημερομηνία αναφοράς στις
31 Δεκεμβρίου 2017. Οι αναλογιστικές μελέτες και για τα δύο ταμεία θα
αναθεωρούνται κάθε χρόνο. Για σκοπούς χρηματοδότησης, ετοιμάζεται
νέα αναλογιστική μελέτη κάθε τριετία.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Σημειώσεις
οικονομικές
καταστάσεις
Έτος
που έληξε στις 31στις
Δεκεμβρίου
2017
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι ως εξής:
Παραδοχές κατά την
ημερομηνία αναφοράς
31/12/2017
1,70%

Παραδοχές κατά την
ημερομηνία αναφοράς
31/12/2016
1,49%

Πληθωρισμός

1,50%

1,50%

Γενική αύξηση μισθών

0,50%

2015-2016: 0,50%
2017+: 0,25%

Προεξοφλητικό επιτόκιο

Ολική αύξηση μισθών

1,25%
2015-2016: 0%
(0,75%+ 0,50%) + κλίμακα 2017+: 1,25% (0,75+0,50%)
για προαγωγές και
+ κλίμακα για προαγωγές
προσαυξήσεις
και προσαυξήσεις

Ποσοστό αύξησης συντάξεων

1,00%

1,00%

Αύξηση συντάξεων κοινωνικών ασφαλίσεων

1,50%

1,50%

Αύξηση βασικών ασφαλιστέων αποδοχών

2,50%

2,50%

60% του PA90*

60% του PA90*

Πίνακας θνησιμότητας

*PA = Pensioners amount

10.3 Επίπτωση στα συνολικά έσοδα
Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα:

Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων
Συνολικό έξοδο
Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα άλλα συνολικά έσοδα:

Διαφορά μεταξύ αναμενόμενης και πραγματικής απόδοσης
περιουσιακών στοιχείων
Αναλογιστικό Κέρδος/(Ζημιά) - Οικονομικές παραδοχές
Αναλογιστικό Κέρδος - Εμπειρία
Σύνολο αναπροσαρμογών

Σελίδα 65

2017
€
391.623
423.853
(6.778)
808.698

2016
€
509.058
262.066
(8.228)
762.896

2017
€

2016
€

(2.809)
1.011.518
346.108
1.354.817

(4.632)
(2.345.420)
548.398
(1.801.654)

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
10.4 Αναλογιστικοί κίνδυνοι
Ανάλυση ευαισθησίας
Η παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζει την επίπτωση επί της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών από την αλλαγή της
κάθε παραδοχής ενώ όλες οι υπόλοιπες
παραδοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η
ανάλυση αυτή μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικής αλλαγής της
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών καθώς
είναι μάλλον απίθανο ότι μεταβολές στις
παραδοχές θα προκύπτουν μεμονωμένα
καθώς ορισμένες από τις παραδοχές μπορεί
να συσχετίζονται.
Το σχέδιο εκθέτει το Συμβούλιο σε αναλογιστικούς κινδύνους όπως κίνδυνο επιτοκίου,
μεταβολές προσδόκιμου ζωής και κίνδυνο
πληθωρισμού.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η
παρούσα
αξία
της
υποχρέωσης
καθορισμένων
παροχών
υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο
το οποίο προσδιορίζεται με αναφορά σε
αποδόσεις της αγοράς υψηλής ποιότητας

εταιρικών ομολόγων. Η εκτιμώμενη διάρκεια
των ομολόγων είναι σύμφωνη με την
προβλεπόμενη διάρκεια της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών και το χρέος είναι
εκφρασμένο σε Ευρώ. Μία μείωση στην
απόδοση της αγοράς υψηλής ποιότητας
εταιρικών ομολόγων θα αυξήσει την
υποχρέωση καθορισμένων παροχών του
Συμβουλίου.
Προσδόκιμο ζωής μελών
Το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει
ωφελήματα ισόβια για τα μέλη του σχεδίου.
Αύξηση του προσδόκιμου ζωής των μελών θα
αυξήσει την υποχρέωση καθορισμένων
παροχών.
Κίνδυνος πληθωρισμού
Ένα σημαντικό μέρος της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών συνδέεται με τον
πληθωρισμό. Μία αύξηση στον πληθωρισμό
θα αυξήσει την υποχρέωση καθορισμένων
παροχών του Συμβουλίου.

11. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Καταθέσεις καταναλωτών
Οφειλόμενα έξοδα
Άλλοι πιστωτές
Καταθέσεις για εκτέλεση εργασιών
Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
Οφειλόμενο κόστος προσωπικού
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
12. Αναβαλλόμενο εισόδημα
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Αναβαλλόμενο εισόδημα στο έτος
Αναγνώριση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
Αναμενόμενη αναγνώριση στα αποτελέσματα:
Εντός ενός έτους
Πέραν του ενός έτους
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2017
€
10.599.051
5.244.687
2.518.884
2.610.985
1.646.972
22.620.579

2016
€
11.299.051
4.759.155
2.103.883
2.529.136
1.579.410
22.270.635

159.463
47.676
22.827.718

155.243
22.425.878

430.328
504.201
(202.193)
732.336

464.454
(34.126)
430.328

202.193
530.143
732.336

34.126
396.202
430.328

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
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 31/12/2017
ανέρχεται σε €25.500 (2016:€34.000).
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 31/12/2017
ανέρχεται σε €284.250 (2016: €303.200).

Η διαγραφή θα γίνει σε 10 χρόνια. Η
καθαρή λογιστική αξία στις 31/12/2017
ανέρχεται σε €18.928 (2016: €21.632).
Αναβαλλόμενο εισόδημα ύψους €79.440
αφορά
εκτίμηση
της
αξίας
των
υδατοδεξαμενών
Μουτταγιάκας
που
αποκτήθηκαν
από
την
κοινότητα
Μουτταγιάκας 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 31/12/2017
ανέρχεται σε €67.524 (2016: 71.496).
Αναβαλλόμενο εισόδημα ύψους €504.201
αφορά εκτίμηση της αξίας για υδροδότηση
εκτός ορίων στην Περιοχή Αγίου Αθανασίου.
Η διαγραφή θα γίνει σε 3 χρόνια. Η καθαρή
λογιστική αξία στις 31/12/2017 ανέρχεται
σε €336.134.

Αναβαλλόμενο εισόδημα ύψους €27.040
αφορά στο κόστος για παροχή πρόσθετου
φορτίου ρεύματος στις υδατοδεξαμενές
Γερμασόγειας το οποίο ανακτήθηκε από το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
13. Εισοδήματα

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Πωλήσεις νερού σε
καταναλωτές
Σημειώσεις
στις
οικονομικές καταστάσεις
Πωλήσεις νερού σε πλοία
ΈτοςΆλλες
που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2017
πωλήσεις

14. Κόστος πωλήσεων
Αξία αγοράς νερού
Άμεσα έξοδα
Εκμίσθωση γης
Κοινό Σχέδιο Ύψωνα - Πολεμιδιών
Κοινό Σχέδιο Μουτταγιάκας
Κοινό Σχέδιο Μουτταγιάκας - Αποζημίωση από ΤΑΥ
Κοινό Σχέδιο Αγίας Παρασκευής
Φύλαξη
Έξοδα άντλησης
Έξοδα χλωρίωσης και ποιότητας
Διάφορα έξοδα
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2017
€
19.535.567
285.650
169
19.821.386

2016
€
18.290.268
307.085
400
18.597.753

12.328.970
12.328.970

11.931.448
11.931.448

2.218
89.443
156.442
(102.900)
72.440
49.872
138.298
7.727
351
413.891
12.742.861

7.788
116.057
182.679
(134.000)
83.028
45.419
114.507
5.450
2.352
423.280
12.354.728

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Σημειώσειςστις
στιςοικονομικές
οικονομικές
καταστάσεις
Σημειώσεις
καταστάσεις
Έτος
στις
Δεκεμβρίου
Έτοςπου
που έληξε
έληξε στις
3131
Δεκεμβρίου
2017 2017
15. Άλλα έσοδα

Προμήθειες ληφθείσες
Διάφορα άλλα έσοδα (Σημ. 15.2)
Δικαιώματα για παροχή υπηρεσιών σε καταναλωτές (Σημ. 15.1)
(Ζημιά) / Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού
Αναβαλλόμενα έσοδα
Χορηγίες για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και διαγωνισμό "Stockholm
Junior Water Prize"

15.1 Δικαιώματα για παροχή υπηρεσιών σε καταναλωτές
Δικαιώματα νερού σε οικόπεδα
Δικαιώματα παροχής νερού σε οικοδομές
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

15.2 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 διαχωρισμό γης
Πώληση αχρήστου υλικού
Διάφορα
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2017
€
93.571
477.363
2.472.826

2016
€
88.759
451.817
1.839.403

(87)
202.193

4.476
34.126

6.594
3.252.460

(14.955)
2.403.626

445.425
370.932
195.224
27.527
167.083
1.625.435
177.816
948.265
226.343
4.184.050
(1.711.224)
2.472.826

168.125
236.699
55.154
57.611
127.354
1.606.326
126.286
936.274
153.721
3.467.550
(1.628.147)
1.839.403

405.550
2.350
2.064
13.480
22.114
28.391
3.417
477.366

358.382
1.600
1.865
14.240
22.044
410
24.842
28.434
451.817

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Σημειώσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις
Σημειώσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις
Έτος
που
έληξεστις
στις 31
20172017
Έτος
που
έληξε
31Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου

16. Γενικά έξοδα

Κόστος προσωπικού (Σημ.19)
Ενοίκια
Stockholm Junior Water Prize Competition
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Αποχετευτικά
Φόροι και άδειες
Συντήρηση κήπων και χώρων γραφείου
Πρόληψη/καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων
Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις και συντήρηση (Σημ. 17)
Διάφορα έξοδα
Πρόνοια για παλαιά αποθέματα
Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες
Συνδρομές και εισφορές
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.
Ωφελήματα αφυπηρέτησης (Σημ. 10)
Τεμαχισμός εγγράφων
Συμμετοχή στο European Benchmarking co operation
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
17. Επιδιορθώσεις και συντήρηση
Αγωγών
Κτιρίων
Οχημάτων
Υδρομετρητών
Μηχανογραφικού εξοπλισμού
Συστήματος τηλεμέτρησης
Υδατοδεξαμενών
Εργαλείων
Μηχανημάτων
Επίπλων
Πηγών και διατηρήσεων
Τηλεφώνων
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2017
€
3.280.570
31
9.489
37.638
12.868
17.296
20.300
1.677
34.003
1.204.028
49.256
973
22.056
6.006
1.821
24.469
2.680
7.453
4.656
10.433
13.390
3.277
6.217
3.570
7.420
808.698
395
1.000
992.888
6.584.558

2016
€
3.234.034
79
9.576
750
5.264
14.491
20.464
1.200
43.278
1.325.835
13.765
946
8.594
6.000
2.309
30.709
2.134
17.233
4.691
6.630
14.895
6.248
4.301
3.570
6.019
762.896
560
500
951.347
6.498.318

785.365
35.103
32.438
148.299
56.030
6.122
46.621
63.365
25.528
4.825
276
57
1.204.029

752.275
64.704
33.996
278.801
49.001
8.656
38.666
65.902
26.263
6.965
486
120
1.325.835

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
18. Λειτουργικά έξοδα

Έξοδα οχημάτων
Εκτυπωτικά και γραφική ύλη
Νομικά έξοδα
Ελεγκτικά δικαιώματα
Καθαριότητα εξωτερικών χώρων
Καθαριότητα γραφείων και άλλων υποστατικών
Οδοιπορικά εσωτερικού
Τέλη συστήματος τηλεμέτρησης κεντρικών μετρητών
Ταχυδρομικά και χαρτόσημα
Τηλεφωνικά και τηλετυπικά τέλη
Φωτισμός και θέρμανση
Ανίχνευση άδηλων διαρροών και επιδιόρθωση
Διάφορα έξοδα
Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου
Άλλα λειτουργικά έξοδα
19. Κόστος προσωπικού
Μισθοί και ημερομίσθια (Σημ. 19.1)
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία (Σημ. 19.2)
Ταμείο κοινωνικής συνοχής
Εισφορές σε ταμείο προνοίας
Μείον μισθοί κατανεμηθέντες (Σημ. 19.3)

Το κόστος προσωπικού κατανέμεται ως ακολούθως:
Γενικά έξοδα

19.1 Μισθοί και ημερομίσθια
Βασικοί μισθοί
Τιμαριθμικά επιδόματα
Υπερωρίες
13ος μισθός
Άλλα επιδόματα
Ανάκτιση μισθοδοσίας
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2017
€
56.633
30.499
9.715
6.450
3.585
41.783
27.514
22.374
87.183
24.510
38.130
100.815
39.261
24.960
3.551
516.963

2016
€
54.936
25.706
15.986
6.450
7.558
44.541
29.520
28.703
88.028
24.403
34.522
74.510
25.100
3.474
463.437

3.025.663
920.819
61.167
24.347
4.031.996
(751.426)
3.280.570

3.031.147
879.647
61.079
23.901
3.995.774
(761.739)
3.234.035

3.280.570
3.280.570

3.234.034
3.234.034

2.154.995
494.689
147.831
219.864
15.681
3.033.060
(7.397)
3.025.663

2.170.678
501.356
140.368
219.600
18.945
3.050.947
(19.800)
3.031.147
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Σημειώσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις
Σημειώσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις
Έτος
που
έληξε
31Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου
Έτος
που
έληξεστις
στις 31
20172017
19.2 Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία

Κοινωνικές ασφαλίσεις
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ταμείο ευημερίας
Ασφάλεια ζωής προσωπικού

Μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων

2017
€
352.145
427.622
127.341
13.711
920.819

2016
€
356.534
383.741
124.828
14.544
879.647

93

93

66.551
459.664
117.719
107.492
751.426

28.083
517.227
105.989
110.439
761.738

318.033
318.033

311.211
311.211

54.417
54.417

47.290
47.290

263.616

263.921

23.963
293.947
123
318.033

21.942
289.038
231
311.211

Το Συμβούλιο λειτουργεί σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, το
Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού,
που χρηματοδοτείται ξεχωριστά και ετοιμάζει τις δικές του
οικονομικές καταστάσεις, από το οποίο οι υπάλληλοι δικαιούνται
πληρωμή ορισμένων ωφελημάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο
τερματισμό της υπηρεσίας τους.
19.3 Μισθοί κατανεμηθέντες
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Επιδιόρθωση και συντήρηση πάγιου ενεργητικού
Κόστος πωλήσεων
Διάφορους λογαριασμούς

20. Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης
Έσοδα χρηματοδότησης
Πιστωτικοί τόκοι

Έξοδα χρηματοδότησης
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης

Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης
Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται ως ακολούθως:
Τραπεζικές καταθέσεις Συμβουλίου
Τραπεζικές καταθέσεις συνταξιοδοτικού ταμείου
Τραπεζικές καταθέσεις κατοχύρωσης ταμείου προνοίας
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

21. Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες
2017
€
Ζημιά απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που επανα-ταξινομήθηκε στα αποτελέσματα

2016
€

(87.567)
(87.567)

(309.067)
(309.067)

385.654
95.412
481.066

93.381
93.381

10.990
157.460

9.589
153.364

17.673
186.123

17.591
180.544

12.328.970
12.328.970

11.931.448
11.931.448

Το πιο πάνω ποσό αφορά ζημιά απομείωσης που επανα-ταξινομήθηκε
στα αποτελέσματα. Η ζημιά αυτή αφορά τις μετοχές στην Τράπεζα
Κύπρου που παραχωρήθηκαν ως αντάλλαγμα για τη μετατροπή
μέρους των ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου σε
μετοχές.
22. Έξοδο φορολογίας
Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Το Συμβούλιο υπόκειται σε εταιρική φορολογία στα φορολογητέα
κέρδη με συντελεστή 12,5%. Οποιαδήποτε κεφαλαιουχικά κέρδη
φορολογούνται με συντελεστή 20%.
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις οι τόκοι φορολογούνται είτε με
εταιρικό φόρο είτε υπόκεινται σε αμυντική εισφορά. Το σχετικό
ποσοστό του εταιρικού φόρου για το έτος είναι 12,5% και το ποσοστό
της αμυντικής εισφοράς 30%.
23.Συγγενικά μέρη
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:
23.1 Αμοιβή κύριων διευθυντικών στελεχών
Η αμοιβή των κύριων διευθυντικών στελεχών ήταν ως εξής:
Έξοδα παραστάσεων Προέδρου και Μελών Συμβουλίου
Αμοιβή άλλων κύριων διευθυντικών στελεχών
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλες συνεισφορές άλλων κύριων
διευθυντικών στελεχών

23.2 Αγορές και άλλα έξοδα
Φύση συναλλαγών
 Μέρη με σημαντική επιρροή ή από
κοινού έλεγχο στον Οργανισμό
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εμπορικές
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Σημειώσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις
Σημειώσεις
στις
οικονομικές
καταστάσεις
Έτος
που
έληξε
31Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου
Έτος
που
έληξεστις
στις 31
20172017
23.3 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ.11)
Φύση υπολοίπου
 Μέρη με σημαντική επιρροή ή από
κοινού έλεγχο στον Οργανισμό
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εμπορικό

2017
€

10.599.051
10.599.051

2016
€

11.299.051
11.299.051

24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Το Συμβούλιο παρουσιάζεται να οφείλει στο
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ποσό €10.599.051
για προμήθεια νερού για την περίοδο πριν την
1/1/2012 το οποίο περιλαμβάνεται στους
εμπορικούς και άλλους πιστωτές (σημείωση
11). 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 €4.091.418 μέχρι
31/12/2017 (2016: €3.670.484), το οποίο

υπολογίστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων, ημερησίως πάνω στο οφειλόμενο ποσό,
δεν
αναγνωρίστηκε
στις
οικονομικές
καταστάσεις.
Σημειώνεται ότι το 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.

25. Δεσμεύσεις
Το Συμβούλιο δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες
δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
26. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις
26.1 Λογιστική αξία
Η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
όπως περιλαμβάνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης είναι ως εξής:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα προς πώληση
Δάνεια και εισπρακτέα

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Σε αποσβεσμένο κόστος

Σημ.
6
8, 9

11
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2017
€
633.590
32.789.923
33.423.513

2016
€
721.157
29.223.264
29.944.421

22.620.579
22.620.579

22.270.635
22.270.635

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
27.1 Πιστωτικός κίνδυνος

26.2 Δίκαιες αξίες
Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
του Συμβουλίου που αποτιμούνται σε
αποσβεσμένο κόστος είναι περίπου οι ίδιες
όπως και οι λογιστικές τους αξίες.
Η ονομαστική αξία μείον υπολογισμένες
πιστωτικές προσαρμογές για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά
στοιχεία
και
υποχρεώσεις με λήξη εντός ενός έτους
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη
αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με
την
προεξόφληση
των
μελλοντικών
συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον αγοραίο επιτόκιο διαθέσιμο
στο Συμβούλιο για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.
Η ανάλυση πιο κάτω παρουσιάζει τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
στην κατάσταση οικονομικής θέσης σύμφωνα
με την ιεραρχία δίκαιης αξίας. Με βάση τη
σημαντικότητα
των
παραμέτρων
που
χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση της
δίκαιης αξίας, αυτή η ιεραρχία κατατάσσει τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις σε τρία επίπεδα ως ακολούθως:
Οι δίκαιες αξίες στο Επίπεδο 3 καθορίζονται
χρησιμοποιώντας
μεθόδους
αποτίμησης
αξιών. Το Συμβούλιο χρησιμοποιεί κυρίως
μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών
κάνοντας υποθέσεις με βάση τις συνθήκες της
αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές στα
χρηματοοικονομικά μέσα Επιπέδου 3 κατά τη
διάρκεια είτε του τρέχοντος έτους είτε του
προηγούμενου.
27. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Το Συμβούλιο εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο
και κίνδυνο ρευστότητας που προκύπτουν
από τα χρηματοοικονομικά μέσα που
διαθέτει.
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Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η
αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα
μπορούσε να μειώσει το ποσό των
μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το
Συμβούλιο δεν έχει σημαντική συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου. Το Συμβούλιο
εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν
ότι όλες οι συναλλαγές οι οποίες
δημιουργούν πιστωτικό κίνδυνο γίνονται με
μέρη τα οποία έχουν κατάλληλη ιστορία
αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή
βάση τη χρονολογική κατάσταση των
εισπρακτέων.
Το Συμβούλιο δημιουργεί πρόβλεψη για
απομείωση η οποία αντιπροσωπεύει την
εκτίμηση για ζημιές που προέκυψαν σε
σχέση με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις.
Αυτές αφορούν συγκεκριμένες προβλέψεις
που σχετίζονται με σημαντικά ποσά.
Πληροφόρηση για την πιστωτική αξιοπιστία
των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων
ποσών παρέχεται στη σημείωση 8.
Επίσης,
το
Συμβούλιο
εφαρμόζει
διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της
σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε
χρηματοδοτικό οργανισμό, λαμβάνοντας
υπόψη μαζί με άλλους παράγοντες την
πιστοληπτική διαβάθμιση των τραπεζών στις
οποίες διατηρούνται οι καταθέσεις. Σχετική
πληροφόρηση παρέχεται στη σημείωση 9.
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη
μέγιστη έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο. Η
μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά
την ημερομηνία αναφοράς, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε εγγυήσεις έχουν ληφθεί, ήταν:

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
2017
€

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Tραπεζικά υπόλοιπα Συμβουλίου (Σημ. 9.2)

3.514.297
9.935.555
13.449.852

2016
€
3.343.051
7.425.233
10.768.284

27.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που
προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν.
Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, μπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συμβούλιο
εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό
ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την
αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Συμβουλίου.
Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις
συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές
ροές των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
και βάση της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά
την οποία το Συμβούλιο μπορεί να
υποχρεωθεί να πληρώσει.
31 Δεκεμβρίου 2017

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Λογιστική
αξία
€
22.620.579
22.620.579

Συμβατικές
ταμειακές ροές
€
22.620.577
22.620.577

Εντός
1 έτους
€
22.620.577
22.620.577

22.270.635
22.270.635

22.270.635
22.270.635

22.270.635
22.270.635

31 Δεκεμβρίου 2016
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

28. Διαχείριση κεφαλαίου
Το Συμβούλιο καθορίζει ως κεφάλαια το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των αποθεματικών.
Το Συμβούλιο διαχειρίζεται τα κεφάλαια της
ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να
λειτουργεί ως δρώσα οικονομική οντότητα. Η
γενική στρατηγική του Συμβουλίου δεν έχει
αλλάξει από το προηγούμενο έτος.

Το Συμβούλιο διαχειρίζεται την κεφαλαιουχική
του δομή και λαμβάνει λογικά μέτρα υπό το φως
αλλαγών στις οικονομικές συνθήκες και τα
χαρακτηριστικά των κινδύνων που αφορούν τον
οργανισμό και τα περιουσιακά του στοιχεία.
Τα κεφάλαια στο τέλος του έτους υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω ποσά, όπως
εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής
θέσης:
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
2017
€
4.027.217
4.027.217

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Κεφάλαια

29. Γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους που να έχουν σχέση
με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή σελίδες 41 μέχρι 43.
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2016
€
125.219
125.219

Γενική επιμέλεια: Κλεῖτος Παϊσάνος

