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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ηεο 31/12/2019
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία
Δλζώκαηα πάγηα
Λνηπόο εμνπιηζκόο
ύλνιν

εκ.

31/12/2019

31/12/2018

0,08
0,08

0,08
0,08

35,41
35,41

35,41
35,41

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύλνιν

7.316,00
0,00
50.410,81
916.887,24
974.614,05

18.600,00
0,00
41.148,30
936.590,59
996.338,89

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ

974.614,05

996.374,30

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
ΠΑΘΗΣΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ
Καηαβιεκέλα θεθάιαηα
Κεθάιαην
ύλνιν
Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν

974.649,54

996.374,38

1.209.999,00
1.209.999,00

1.209.999,00
1.209.999,00

-256.201,92
-256.201,92

-216.465,44
-216.465,44

953.797,08

993.533,56

Τπνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε
Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
ύλνιν

19.464,10
212,41
175,95
1.000,00
20.852,46

41,21
1.342,41
457,20
1.000,00
2.840,82

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

20.852,46

2.840,82

974.649,54

996.374,38

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά
ύλνιν

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη
Τπνρξεώζεσλ
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ηεο 31/12/2019
εκ.
Κύθινο εξγαζηώλ
Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηό Απνηέιεζκα

31/12/2019

31/12/2018

21.200,00
15.663,62
5.536,38

25.000,00
8.059,38
16.940,62

50.226,00
0,00

67.986,03
0,00
1.070,00

Μείνλ:
Έμνδα δηνίθεζεο
Άιια έμνδα θαη δεκηέο
Πιένλ:
Άιια έζνδα θαη θέξδε
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ θαη ηόθσλ

0,00
(44.689,62)

(49.975,41)

Πηζησηηθνί ηόθνη
Υξεσζηηθνί ηόθνη
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ

4.968,14
15,00
(39.736,48)

7.706,02
42,00
(42.311,39)

0,00

0,00

(39.736,48)

(42.311,39)

Φόξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
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Έκθεζη Ανεξάπηηηος Οπκωηού Ελεγκηή Λογιζηή
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο ΔΤΓΑΠ ΝΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ.

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Γλώκε
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΔΤΓΑΠ ΝΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. (ε
Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2019 θαη ηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ΔΤΓΑΠ ΝΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4308/2014 όπσο ηζρύεη.

Βάζε γλώκεο
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελόηεηα ηεο
έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ
Δηαηξεία, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ καο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο
ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή
Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ
Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο
λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε
απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο.

Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4308/2014 όπσο ηζρύεη, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ
από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο
Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο,
εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη
άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα πξνβεί ζ’ απηέο ηηο ελέξγεηεο.

Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν
ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε
έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ,
αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα
πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα
λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, αζθνύκε
επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:


Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα
ηε γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από
απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο
παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.



Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ
δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηε δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.



Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ
ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.
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Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα
ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο
Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε
ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Σα
ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή.
Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παύζεη λα ιεηηνπξγεί
σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.



Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ
ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε.

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ,
θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.

Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2020
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Παλαγηώηεο Υξηζηόπνπινο
ΑΜ ΟΔΛ: 28481
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2019
1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία
α) Δπσλπκία: ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΝΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ».
Γηαθξηηηθόο ηίηινο «ΔΤΓΑΠ ΝΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ.».
β) Ννκηθόο ηύπνο: Αλώλπκε εηαηξεία.
γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2019 - 31.12.2019
δ) Γηεύζπλζε έδξαο: Λανδηθείαο 29, Αζήλα Σ.Κ. 15771.
ε) Η Δηαηξεία ηδξύζεθε ηνλ Ινύιην ηνπ 2011 (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο – Σεύρνο Α.Δ. &
ΔΠΔ 6773/19.7.2011.
ΑΡ. ΓΔ.ΜΗ.: 116860107000.
ζη) Η δηνίθεζε εθηηκά όηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα
ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
δ) Η εηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία: Πνιύ κηθξή νληόηεηα.
ε) Η δηνίθεζε δειώλεη όηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε
ζπκθσλία κε ηνλ λόκν 4308/2014.
ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξώ, πνπ απνηειεί ην
ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ηεο Δηαηξείαο.
η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο
Η Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιόγεζε θαη δελ εληόπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν
ηελ πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.
3. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε
παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο.
4. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Η ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνϋπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα
εθηηκήζεσλ από ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ,
ηα αλαγλσξηδόκελα πνζά ησλ εζόδσλ, εμόδσλ, πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ππνρξεώζεσλ θαη
γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ
παξειζόληνο θαη ζε ινηπνύο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη όηη είλαη εύινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα
πξαγκαηηθά γεγνλόηα όκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ από απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη
ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνύληαη ζε ζπλερή βάζε.
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Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ, ηηο
ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εύινγεο
αμίαο εθόζνλ επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο.
ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνξνύλ ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο
4.1 Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο,
δειαδή ζην θόζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απόθηεζε ηνπο. Σν θόζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη
ην ζύλνιν ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ή ηελ εύινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε
γηα ηελ απόθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκνύληαη ζην θόζηνο θηήζεώο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρόλ δεκίεο απνκεηώζεσο,
εθηόο από ηα έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, όηαλ ηα πνζά, ν
ρξόλνο ιήμεώο ηνπο ή ην επηηόθην είλαη ζεκαληηθά, απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε
κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν.
4.2. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο
Σα θνλδύιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηα
νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί.
4.3. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο, ηόζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρώξηζε, όζν θαη
κεηαγελέζηεξα, απνηηκνύληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηόο από ηηο καθξνπξόζεζκεο
ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν. Οη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα απνηηκνύληαη κε ηελ
ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Οη ζρεηηθέο
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
β) Γηαγξαθή
Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ
δεκηνύξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.
4.4. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη
κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο.
Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκό ησλ κε
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ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ
νπνία πξνθύπηνπλ.
β) Γηαγξαθή
Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή
δέζκεπζε εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ
δεκηνύξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.
4.5. Έζνδα θαη έμνδα
Η εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, όηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.
Δηδηθόηεξα:


Σα έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαηαρσξίδνληαη εληόο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα θαη εθόζνλ πιεξνύληαη όιεο νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:


Μεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ θπξηόηεηά ηνπο.



Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή.



Σα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα απνηηκεζνύλ αμηόπηζηα θαη
ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα.



Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα θαηαρσξίδνληαη κε
ηε κέζνδν ηνπ πνζνζηνύ νινθιεξώζεσο ή κε ηε κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο
ζπκβάζεσο.



Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από ηε ρξήζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο νληόηεηαο
από ηξίηνπο θαηαρσξίδνληαη σο εμήο:


Οη ηόθνη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ ή ηε
ζηαζεξή κέζνδν.



Σα κεξίζκαηα ή παξόκνηαο θύζεσο εηζόδεκα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή
ζέζε άιισλ νληνηήησλ όηαλ εγθξίλνληαη από ην αξκόδην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη
ηε δηαλνκή ηνπο.



Σα δηθαηώκαηα βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ όξσλ.

5. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
5.1. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σακεηαθά δηαζέζηκα
Καηαζέζεηο όςεσο
Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο
ύλνιν

31/12/2019
355,59
45.066,59
871.465,06
916.887,24

31/12/2018
316,52
25.314,93
910.959,14
936.590,59
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5.2. Κεθάιαην
Σν θαηαβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 403.333 θνηλέο κε δηθαίσκα
ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3 € ε θάζε κία θαη αλέξρεηαη ζε € 1.209.999,00.
ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ ππήξμε κεηαβνιή ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο.
6. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα
θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζόηεξα από έλα
θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ.
7. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ
Οη δεκίεο ηεο πεξηόδνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ θαζαξή ζέζε σο δεκίεο εηο λέν, πξνθεηκέλνπ λα
θαιπθζνύλ κε θέξδε επόκελσλ ρξήζεσλ.
8. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ
Καηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε ε εηαηξεία δελ απαζρόιεζε πξνζσπηθό.
9. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ - Πξνθαηαβνιέο
θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ
Γελ ππάξρνπλ ακνηβέο θαη ππόινηπα πξνθαηαβνιώλ ή πηζηώζεσλ ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ.
10. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε
Η εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαθάησ ζπλαιιαγέο κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΔΤΓΑΠ
Α.Δ:
Έιαβε ηα παξαθάησ ηηκνιόγηα γηα ππεξεζίεο πνύ ηεο παξαζρέζεθαλ:
1) Τ.Π.Υ. Νο Α1392/30-12-19 Αμοιβή βάςει ςφμβαςησ αξίασ 5.100,00 πλέον φπα 24%,
2) Τ.Π.Υ. Νο Α2798/31-12-19 για το έργο του Δήμου Ναυπλίου αξίασ 2.123,54 πλέον φπα 24% και
3) Τ.Π.Υ. Νο Α2799/31-12-19 για το έργο του Δήμου Καςτοριάσ 8.440,08 πλέον φπα 24%.

θαη έρεη ππόινηπα ππνρξεώζεσλ πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΔΤΓΑΠ Α.Δ. πνζνύ 19.422,89
επξώ.
11. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία
σο ζπγαηξηθή
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ κε έδξα ην Γαιάηζη, νδόο Ωξσπνύ 156, νη νπνίεο είλαη
αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαδηθηύνπ www.eydap.gr.
12. Γηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε ζεκαληηθέο
ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.
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13. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο
Γελ ππάξρνπλ.
β) Δγγπήζεηο
Γελ ππάξρνπλ.
γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2019 θαζώο θαη γηα ηηο
πξνεγνύκελεο ρξήζεηο από 2011 έσο 2018.
14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γελ ζπλέβεζαλ γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο
αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
15. Πξώηε εθαξκνγή
Λόγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο θύζεο ησλ θνλδπιίσλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο δελ
ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ αλαδξνκηθέο πξνζαξκνγέο. Σα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ ηαμηλνκήζεθαλ, ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ν.4308/2014.

Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2020
Ο Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ
ύκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ

Σν Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ

Ο Τπεύζπλνο Λνγηζηεξίνπ

Υαξάιακπνο αρίλεο
Α.Γ.Σ. Ι 164660

Πέηξνο Γεσξγ. Μαηζνύθεο
Α.Γ.Σ. ΑΒ 656728

Γεκήηξηνο Αζαλ.νπιηώηεο
Α.Γ.Σ. Κ 858443
Α.Μ. Αδείαο Α’ Σάμεο Ο.Δ.Δ.
0018889
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