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ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  
ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

«ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ» 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ   

 ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2021 

 

Κχξηνη, 

 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππφςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεο 1/1-31/12/2021 ηεο εηαηξείαο καο θαη λα ζαο δψζνπκε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο. 

 

1. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο 

 

 Γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2021, o Κχθινο Δξγαζηψλ αλήιζε ζην πνζφ επξψ 398.130,27, ηα 

«Λνηπά ζπλήζε εζφδσλ» αλήιζε ζην πνζφ επξψ 67.213,92, νη «Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή 

έζνδα» αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ 20,70, ηα «Λνηπά έζνδα θαη θέξδε» αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ 

76.343,74. Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 541.708,63 θαη εκθαλίδνληαη απμεκέλα 

θαηά επξψ 13.246,42 ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο ρξήζεο 2020, πνπ αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ 

528.462,21.  

Σν «Κφζηνο Πσιήζεσλ» πιένλ ησλ «Δμφδσλ δηνίθεζεο», ησλ «Υξεσζηηθψλ ηφθσλ θαη 

ζπλαθψλ εμφδσλ» θαη ησλ «Λνηπψλ εμφδσλ θαη δεκηψλ» αλήιζαλ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επξψ 

453.949,82 θαη εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά πνζφ επξψ 60.933,31 ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο 

ρξήζεο 2020 πνπ αλήιζαλ ζε πνζφ επξψ 514.883,13.  

Δπηζεκαίλνπκε φηη ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ (έζνδα θαη 

δαπάλεο) πνπ πινπνηεί ε Δηαηξεία παξαθνινπζνχληαη ζε εηδηθή εθαξκνγή αλά έξγν πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη θαιχηεξε ε πιεξνθφξεζε επί απηψλ θαη ε ινγηζηηθή ηνπο απεηθφληζε ζην Κφζηνο πσιήζεσλ. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ην Απνηέιεζκα πξν θφξσλ ηεο θιεηφκελεο 

ρξήζεο θαηαιείπεη νκνίσο κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θεξδνθφξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνζφ επξψ 

87.758,81 έλαληη πνζνχ επξψ 13.579,08 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 

 

2. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο  

 

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2021 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 
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Η Καζαξή ζέζε θαηά ηελ 31/12/2021 αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 614.379,27 έλαληη επξψ 

526.620,46 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 

 

Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2021 θαη 2020, 

ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη έρνπλ σο εμήο: 
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Πνζά ζε κνλάδεο λνκίζκαηνο παξνπζίαζεο

2021 2020

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ενζώμαηα πάγια

Λνηπφο εμνπιηζκφο 12.496,79 15.747,77

Σύνολο 12.496,79 15.747,77

Προκαηαβολές και μη κσκλοθορούνηα ζηοιτεία σπό καηαζκεσή

Χρημαηοοικονομικά περιοσζιακά ζηοιτεία

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 293,47 293,47

Σύνολο 293,47 293,47

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ 12.790,26 16.041,24

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Αποθέμαηα

Δκπνξεχκαηα 188.431,62 216.350,86

Σύνολο 188.431,62 216.350,86

Χρημαηοοικονομικά ζηοιτεία και προκαηαβολές

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 127.426,56 185.206,19

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 0,00 0,00

Λνηπέο απαηηήζεηο 64.250,41 55.358,78

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 359.318,07 350.551,15

Σύνολο 550.995,04 591.116,12

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ 739.426,66 807.466,98

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 752.216,92 823.508,22

Καζαξή ζέζε

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα

Κεθάιαην 60.000,00 60.000,00

ύλνιν 60.000,00 60.000,00

Αποθεμαηικά και αποηελέζμαηα εις νέο

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ 171.473,32 171.473,32

Απνηειέζκαηα εηο λέν 382.905,95 295.147,14

Σύνολο 554.379,27 466.620,46

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 614.379,27 526.620,46

Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 13.909,95 55.824,61

Φφξνο εηζνδήκαηνο 1.000,00 1.000,00

Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 9.159,07 11.836,07

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 633,50 4.423,67

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 1.255,13 73.282,98

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 69.880,00 73.434,76

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 42.000,00 77.085,67

Σύνολο 137.837,65 296.887,76

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 137.837,65 296.887,76

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ 752.216,92 823.508,22

Ιζνινγηζκόο – Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο - (Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ζε θόζηνο θηήζεο)
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2021 2020

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο) 398.130,27 353.266,29

Κφζηνο πσιήζεσλ 341.130,14 304.786,14

Μηθηφ απνηέιεζκα 57.000,13 48.480,15

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 67.213,92 173.092,16

124.214,05 221.572,31

Έμνδα δηνίθεζεο -108.492,85 -143.392,60

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο -1.194,86 -1.045,97

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(θαζαξφ πνζφ) 0,00 -62.479,42

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 76.343,74 2.022,11

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ 90.870,08 16.676,43

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 20,70 81,65

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα -3.131,97 -3.179,00

Απνηέιεζκα πξν θφξσλ 87.758,81 13.579,08

Φφξνη εηζνδήκαηνο 0,00 0,00

Απνηέιεζκα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 87.758,81 13.579,08

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία – Αηνκηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

 

 

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

α. Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο 31/12/2021 

 

31/12/2020 

 

      1. ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΧΝ 739.426,66 98.30% 807.466,98 98,05% 

 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 752.216,92 

 

823.508,22 

 

      2. ΤΝΟΛΟ ΔΝΧΜΑΣΧΝ ΠΑΓΙΧΝ 12.496,79    1,66% 15.747,77 1,91% 

 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 752.216,92 

 

823.508,22 

 

      

 

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθφ θαη πάγην ελεξγεηηθφ. 

      3. ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 614.379,27 445.73% 526.620,46 177,38% 

 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 137.837,65 

 

296.887,76 

 

      

 

Ο παξαπάλσ δείθηεο  δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο 

      4. ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 614.379,27 81,68% 526.620,46 63,95% 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ, 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 752.216,92 

 

823.508,22 

 

      5. ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 137.837,65 18,32% 296.887,76 36,05% 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ, 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 752,216,92 

 

823.508,22 
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Οη παξαπάλσ δείθηεο  δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο. 

      6. ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 614.379,27 4916,30% 526.620,46 3344,10% 

 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΧΜΑΣΧΝ ΠΑΓΙΧΝ 12.496,79 

 

15.747,77 

 

      

 

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

      7. ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΧΝ 739.426,66 536,45% 807.466,98 271,98% 

 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 137.837,65 

 

296.887,76 

 

      

 

Ο δείθηεο απηφο  δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε 

ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. 

      8. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΔΧ 601.589,01 81,36% 510.579,22 63,23% 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΧΝ 739.426,66 

 

807.466,98 

 

      

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε πνζνζηφ ην ηκήκα ηνπ Κπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πιεφλαζκα ησλ δηαξθψλ θεθαιαίσλ (Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Μαθξνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ). 

      β. Απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο 

    

      

9. 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΔΧ 15.721,20 3,95% 78.179,71 22,13% 

 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 398.130,27 

 

353.266,29 

 

      

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο ρσξίο ην ζπλππνινγηζκφ ησλ έθηαθησλ θαη 

αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ. 

      

10. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΠΡΟ 

ΦΟΡΧΝ 87.758,81 14,28% 13.579,08 2,58% 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 614.379,27 

 

526.620,46 

 

      

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο. 

      11. ΜΙΚΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 57.000,13 14,32% 48.480,15 13,72% 

 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 398.130,27 

 

353.266,29 

 

      

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

      
12 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΠΡΟ 

ΦΟΡΧΝ 
87.758,81 16,20% 13.579,08 2,57% 

 
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 541.708,63 

 
528.462,21 

 

      

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα. 
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3. Αθνινπζνύκελεο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο  

Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο απφ 1/1/2021 έσο 

31/12/2021 θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, εθαξκφζηεθαλ νη εμήο βαζηθέο 

ινγηζηηθέο αξρέο: 

1) Αποτίμηση παγίων περιοσσιακών στοιτείων και αποσβέσεις αστών: Σα ελζψκαηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ αμία θηήζεσο απηψλ (ηζηνξηθφ θφζηνο). Οη απνζβέζεηο 

φισλ ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνινγηζζεί κε βάζε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο 

απφζβεζεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4172/2013. 

2. Κριτήρια ταρακτηρισμού απαιτήσεων και σποτρεώσεων σε βρατσπρόθεσμες και  μακροπρόθεσμες: 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία εμφθιεζήο ηνπο απφ ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ 

Ιζνινγηζκνχ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο, έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε θαηεγνξία ησλ καθξνπξφζεζκσλ, 

φιεο δε νη ππφινηπεο ζηελ θαηεγνξία ησλ βξαρππξφζεζκσλ. 

 

4. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

Σν απνηέιεζκα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2021 πνζνχ επξψ 87.758,81 εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά 

απμεκέλν ζε ζρέζε κε απηφ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο πνζνχ επξψ 13.579,08. Η κεηαβνιή απηή 

νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ζηελ θιεηφκελε ρξήζε 2021 πηζησηηθψλ 

ππνινίπσλ νθεηιεηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πνζνχ επξψ 72.087,52. 

Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη έμνδα ηεο ρξήζεο 2021 θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

Δπηπιένλ, επηζεκαίλνπκε φηη ζηελ θιεηφκελε ρξήζε 2021 εηζπξάρζεθε επηρνξήγεζε πνζνχ 

επξψ 42.000,00 απφ ηνλ ΔΛΚΔ, βάζεη ηεο 106
εο

/08-12-2021 πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ & 

Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Παζεηηθνχ «Έζνδα επφκελεο   

ρξήζεο» πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ αληίζηνηρα έμνδα δηνίθεζεο. 

Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαηά ηε 31/12/2021, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ. 

Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ, ε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο 

θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ 

αγνξά θαη ζεσξείηαη φηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ εκθαληδφκελε εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

ηεο ρξήζεο 1/1/2021 έσο 31/12/2021.  
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5. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο, θίλδπλνη  

Η δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο γηα έθδνζε ζπγγξακκάησλ ζπλερίδεηαη θαλνληθά φπσο θαη ε 

πινπνίεζε ζπκβνπιεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ έξγσλ αιιά θαη λέσλ, θαζψο ε δηάζεζε αλακλεζηηθψλ 

εηδψλ κε ην ινγφηππν ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζε θνηηεηέο, απνθνίηνπο θαη επηζθέπηεο ηνπ ΟΠΑ.  

 

6. Αλάιπζε Κηλδύλσλ 
Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Η εηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Η εηαηξεία ζεσξεί φηη φια ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία δελ έρνπλ απνκεησζεί ζηελ θιεηφκελε ή ζε 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο είλαη αλαθηήζηκα.  

 

Κίλδπλνο επηηνθίσλ 

Η εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίσλ θαζψο δελ πθίζηαηαη δαλεηζκφο. 

 

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Η έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο είλαη αλχπαξθηε έσο εμαηξεηηθά 

ρακειή, αθελφο κελ δηφηη ζρεδφλ φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ. 

 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

Η παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο εζηηάδεηαη ζηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ 

ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο 

παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε, θαζψο 

θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο 

επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία.  

 

Λνηπνί Κίλδπλνη  

Κίλδπλνη πξνεξρφκελνη άκεζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ 

νκαιή ηεο πνξεία ην 2021 δελ ππάξρνπλ.  

 

7. Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

Γελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
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8. Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα 

Γελ ππάξρεη δηαζέζηκν ζπλάιιαγκα.  

 

9. Πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

10.  Αθίλεηα ηεο εηαηξίαο 

Γελ ππάξρνπλ αθίλεηα ηεο εηαηξείαο.  

 

11. Τπνθαηαζηήκαηα εηαηξείαο 

 

Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο.  

 

12. Ίδηεο κεηνρέο  

Η εηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο. 

 

13. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

 

Η εηαηξεία εθαξκφδεη θαηάιιειεο νηθνινγηθέο πνιηηηθέο κέζσ αλαθχθισζεο, γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ. 
 

14. Δξγαζηαθά ζέκαηα 
 

ηελ εηαηξεία θαηά ηελ 31/12/2021 δελ απαζρνινχληαλ εξγαδφκελνη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο. Καηά ηελ 31/12/2021 παξείραλ ππεξεζίεο πξνο ηελ εηαηξεία δχν (2) εξγαδφκελνη, βάζεη 

έγγξαθεο ζχκβαζεο έξγνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ. 4172/2013 θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4387/2016 δεκηνπξγνχλ εξγαζηαθή ζρέζε. 

ε πεξίπησζε πξφζιεςεο, ε εηαηξεία θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ειάρηζησλ θνηλσληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, φπσο ε απαγφξεπζε ηεο αλήιηθεο εξγαζίαο, θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη 

απνζθνπεί ζηε ζπλερή βειηίσζή ηνπο.  

 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο ε εηαηξεία ζα νξίζεη Σερληθφ Αζθάιεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλψληαη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη λα πξνηείλνληαη κέηξα 

απνθπγήο ηνπο. Η πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο 

ζπληζηνχλ δεηήκαηα χςηζηεο ζεκαζίαο θαη πξνηεξαηφηεηαο.  

 

 

15. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο 

Με ην κε Α.Π. 27905 ΔΞ 2022/1.3.2022 έγγξαθφ ηεο, ε Γεληθή Γ/λζε .Γ.Ο.Δ. ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ καο 

θνηλνπνίεζε φηη, θαηφπηλ ηεο κε Α.Β.Μ. Α2015/2824/2020 Παξαγγειίαο ηεο Δηζαγγειίαο 

Πξσηνδηθψλ Αζελψλ, δηελεξγεί έιεγρν ησλ ρξήζεσλ 2014 – 2020. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
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Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά πνξίζκαηα πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2021. Η εηαηξεία δελ έρεη 

πξνβεί ζε εθηίκεζε πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ  πξνθχςνπλ θαη δελ έρεη 

ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε. Η εθηίκεζή καο είλαη φηη απφ 

ηνλ δηελεξγνχκελν έιεγρν νη θφξνη πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ δελ ζα αζθήζνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ πνπ λα 

επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

πλεπψο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηηκά φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 1/1 

έσο 31/12/2021 έρνπλ νξζψο ζπληαρζεί. 

 

Κύξηνη, 

 

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ ζαο παξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεσο 2021. 

Αζήλα, 10 Μαΐνπ 2022 

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΑ ΜΔΛΗ 

      

      

      

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΟΤΡΑΝΣΧΝΗ ΒΛΑΙΟ ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΑΦΡΟΓΙΣΗ 

ΠΡΤΣΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ - ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

Α.Γ.Σ. ΑΔ 119328 Α.Γ.Σ.  022582   

      

    ΔΠ. ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ 

    ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

      

      

    ΓΔΧΡΓ. ΛΔΚΑΚΟ 

    ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

      

      

    ΜΑΡ. ΒΑΚΟΛΑ 

    ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

      

      

    ΓΗΜ. ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ 

    ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
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Ιζνινγηζκόο – Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο - (Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε 

θόζηνο θηήζεο) 

Πνζά ζε κνλάδεο λνκίζκαηνο παξνπζίαζεο

εκείσζε 2021 2020

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ενζώμαηα πάγια

Λνηπφο εμνπιηζκφο 6.1 12.496,79 15.747,77

Σύνολο 12.496,79 15.747,77

Προκαηαβολές και μη κσκλοθορούνηα ζηοιτεία σπό καηαζκεσή

Χρημαηοοικονομικά περιοσζιακά ζηοιτεία

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 293,47 293,47

Σύνολο 293,47 293,47

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ 12.790,26 16.041,24

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Αποθέμαηα

Δκπνξεχκαηα 188.431,62 216.350,86

Σύνολο 188.431,62 216.350,86

Χρημαηοοικονομικά ζηοιτεία και προκαηαβολές

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.1.1 127.426,56 185.206,19

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 0,00 0,00

Λνηπέο απαηηήζεηο 7.1.2 64.250,41 55.358,78

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.1.3 359.318,07 350.551,15

Σύνολο 550.995,04 591.116,12

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ 739.426,66 807.466,98

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 752.216,92 823.508,22

Καζαξή ζέζε

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα

Κεθάιαην 8 60.000,00 60.000,00

ύλνιν 60.000,00 60.000,00

Αποθεμαηικά και αποηελέζμαηα εις νέο

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ 8 171.473,32 171.473,32

Απνηειέζκαηα εηο λέν 13 382.905,95 295.147,14

Σύνολο 554.379,27 466.620,46

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 614.379,27 526.620,46

Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 10.2.1 13.909,95 55.824,61

Φφξνο εηζνδήκαηνο 10.2.2 1.000,00 1.000,00

Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 10.2.3 9.159,07 11.836,07

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 10.2.4 633,50 4.423,67

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 10.2.5 1.255,13 73.282,98

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 10.2.6 69.880,00 73.434,76

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 10.2.7 42.000,00 77.085,67

Σύνολο 137.837,65 296.887,76

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 137.837,65 296.887,76

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ 752.216,92 823.508,22
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Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία – Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

       εκείσζε 2021 

 

2020 

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο) 18 398.130,27 

 

353.266,29 

Κφζηνο πσιήζεσλ   341.130,14 

 

304.786,14 

Μηθηφ απνηέιεζκα   57.000,13 

 

48.480,15 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 11 67.213,92 

 

173.092,16 

    124.214,05 

 

221.572,31 

Έμνδα δηνίθεζεο 11 -108.492,85 

 

-143.392,60 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 11 -1.194,86 

 

-1.045,97 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(θαζαξφ πνζφ) 11 0,00 

 

-62.479,42 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 11 76.343,74 

 

2.022,11 

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ   90.870,08 

 

16.676,43 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα   20,70 

 

81,65 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα   -3.131,97 

 

-3.179,00 

Απνηέιεζκα πξν θφξσλ   87.758,81 

 

13.579,08 

Φφξνη εηζνδήκαηνο   0,00 

 

0,00 

Απνηέιεζκα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 13 87.758,81 

 

13.579,08 

 

 

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο πεξηόδνπ – Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

      
    

  Κεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 

λόκσλ θαη 

θαη/θνύ 

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν 
ύλνιν 

    

Υπόλοιπο 01.01.2020 60.000,00 171.473,32 0,00 281.568,06 513.041,38     
Μεηαβνιέο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηφξζσζε 

ιαζψλ         0,00     

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν         0,00     

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο         0,00     

Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο         0,00     

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ       13.579,08 13.579,08     

Υπόλοιπο 31.12.2020 60.000,00 171.473,32 0,00 295.147,14 526.620,46     

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν         0,00     

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο         0,00     

Γηαλνκέο κεξηζκάησλ         0,00     

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ       87.758,81 87.758,81     

Υπόλοιπο 31.12.2021 60.000,00 171.473,32 0,00 382.905,95 614.379,27     
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Καηάζηαζε Υξεκαηνξνώλ (Έκκεζε Μέζνδνο) 

    31/12/2021 31/12/2020 

Υξεκαηνξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Απνηέιεζκα πξν θφξσλ 87.758,81 13.579,08 

Πλέον ή μείον προζαρμογές για:     

Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ 3.951,79 5.811,25 

Πξνβιέςεηο 0,00 62.479,42 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε ζηνηρείσλ 0,00 0,00 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ 0,00 0,00 

Υξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηφθνη (θαζαξφ πνζφ) 3.111,27 3.097,35 

Λεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 94.821,87 84.967,10 

Πλέον ή μείον μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνηζης     

Μεηαβνιή απνζεκάησλ 27.919,24 -82.137,67 

Μεηαβνιή απαηηήζεσλ 48.888,00 316.753,06 

Μεηαβνιή ππνρξεψζεσλ -159.050,11 -154.695,81 

Μείον:     

Πιεξσκέο/εηζπξάμεηο γηα/απφ ρξεσζηηθνχο&πηζησηηθνχο ηφθνπο -3.111,27 -3.097,35 

Πιεξσκέο γηα θφξν εηζνδήκαηνο 0,00 0,00 

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) 9.467,73 161.789,33 

     

Υξεκαηνξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο) γηα απφθηεζε (πψιεζε) παγίσλ ζηνηρείσλ -700,81 -1.040,73 

Υνξεγεζέληα δάλεηα (θαζαξφ) 0,00 0,00 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 0,00 0,00 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) -700,81 -1.040,73 

     

Υξεκαηνξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ αχμεζε (κείσζε) θεθαιαίνπ 0,00 0,00 

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ δάλεηα 0,00 0,00 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) 0,00 0,00 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (α) + 

(β) + (γ) 
8.766,92 160.748,60 

      

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 350.551,15 189.802,55 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 359.318,07 350.551,15 
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο  

31εο Γεθεκβξίνπ 2021 

(ύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Ν.4308/2014) 

 

 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία 

α) Δπσλπκία: «ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ.» 

β) Ννκηθφο ηχπνο: Αλψλπκε εηαηξεία. 

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2021 - 31.12.2021 

δ)  Γηεχζπλζε ηεο έδξαο: Παηεζίσλ 80, Αζήλα, Σ.Κ. 104.34. 

ε) Α.Μ.Α.Δ.: 31524/105/Β/94-12/15-7-94. 

ΓΔ.ΜΗ.: 002123501000 

ζη) Η δηνίθεζε εθηηκά φηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

δ) Η εηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία νληφηεηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4308/2014 ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία «πνιχ κηθξέο νληφηεηεο». 

Γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο ε δηνίθεζε παξαζέηεη αλαιπηηθφηεξεο ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 2021, απφ απηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο Ν. 

4308/2014.  

ε)  Η δηνίθεζε δειψλεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ 

παξφληα λφκν. 

ζ) Σα πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο.  

η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Η Γηνίθεζε δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εληφπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

   

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 
Η ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα 

εθηηκήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα 

αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. 

Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο 
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πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ 

απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή βάζε.   

Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ  παγίσλ, ηηο 

ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ 

επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο. 

3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

Η εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.  

3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή 

επηδησθφκελε ρξήζε.  

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν 

θφζηνο (αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηψζεσο). 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ην απφ 183/19-04-2016  Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ απνθάζηζε νκφθσλα 

θαη πηνζέηεζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο απφζβεζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, 

φπσο ηζρχνπλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, θαζψο ε δηνίθεζε εθηίκεζε φηη πξνζεγγίδνπλ 

ηνπο ινγηζηηθνχο ζπληειεζηέο απφζβεζεο, νη νπνίνη αλαιχνληαη σο εμήο: 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή 

ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο: 

Καηεγνξία Παγίνπ πληειεζηήο Απφζβεζεο 

Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα:  4% 

Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο  5% 

Μεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά. 16% 

Μεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά θ.ιπ. 12% 

Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ  10% 

Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ζπζηήκαηα 20% 

 

γ) Γηαγξαθή 

Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο.  
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3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ άδεηεο – παξαρσξήζεηο - δηθαηψκαηα, ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα, εκπνξηθέο επσλπκίεο θαη εκπνξηθά ζήκαηα.  

Η αμία ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελ ιφγσ 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη κεηαγελέζηεξα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ηζρχνο ηνπο, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. 

Η αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, 

κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. εκαληηθέο 

κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε 

ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Η απφζβεζε ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ ινγίδεηαη νκνίσο κε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο κε πνζνζηφ 10%, ελψ ε απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ κε πνζνζηφ 20% 

Σα εκπνξηθά ζήκαηα δελ απνζβέλνληαη θαζψο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα σθέιηκεο 

δσήο, ππφθεηληαη φκσο ζε εηήζην έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο ηνπο.  

Η απφζβεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

3.1.3.1. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, 

δειαδή ζην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε 

γηα ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη 

ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά)  

γ) Γηαγξαθή 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ εθπλεχζνπλ ηα 

ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνχλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη 

θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

 

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 
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 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 

 Η εηαηξεία κε βάζε ην λ.4172/2013, άξζξν 46 εκπίπηεη ζηα απαιιαζζφκελα λνκηθά πξφζσπα θαζψο ε 

παξάγξαθνο 1 απηνχ αλαθέξεη φηη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο απαιιάζζνληαη νη θνξείο γεληθήο 

θπβέξλεζεο κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο 

θεθαιαίνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, εθηφο απφ απηέο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο ή λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%).   

 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.  

 Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, 

θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία. 

 

 3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμχ 
ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Η εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

  

3.1.5. Απνζέκαηα 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ 
απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε 
ρξήζε.  

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε 
ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο 
πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζεηξάο εμαληιήζεσο (F.I.F.O.). ηελ πεξίπησζε απνηηκήζεσο ζηελ θαζαξή 
ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε δεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη σο θφζηνο πσιεζέλησλ, εθηφο αλ είλαη 
ζεκαληηθή, νπφηε ελζσκαηψλεηαη ζην θνλδχιη «απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». 

 

3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη  
απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο 
ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. Η απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη 
ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ 
δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νχηε λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ. 

Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο 
θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, 
δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί. 
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3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα, 
απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο 

β) Γηαγξαθή 

Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 
εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ 
πθίζηαηαη πιένλ.  

 

 
3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην 
νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε 
θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 
θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.  

β) Γηαγξαθή 

Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 
εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ 
πθίζηαηαη πιένλ.  

 
 
3.1.9. Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ 
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ 
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνχληαη ζηα πξνθχπηνληα 
απφ ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 
 

3.1.10. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απφθηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαηαρσξίδνληαη σο 
αλαβαιιφκελα έζνδα (έζνδα επφκελσλ πεξηφδσλ) θαη κεηαθέξνληαη ηκεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα 
θαη' αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ, ελψ απηέο πνπ ιακβάλνληαη 
γηα θάιπςε εμφδσλ θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ ίδηα πεξίνδν πνπ θαηαρσξίδνληαη θαη 
ηα αληίζηνηρα έμνδα. 

 

3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα 

Η εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Δηδηθφηεξα: 
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 Σα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη 
δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

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

 Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή. 

 Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα θαη ζεσξείηαη ζθφδξα 
πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα. 

 Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο ζπκβάζεσο.   

 Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο απφ ηξίηνπο 
θαηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

 Οη ηφθνη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή ηε ζηαζεξή κέζνδν.  

 Σα κεξίζκαηα ή παξφκνηαο θχζεσο εηζφδεκα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ 
νληνηήησλ φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο. 

  Σα δηθαηψκαηα βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. 

 

3.1.12. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

Σα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 
νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

 

3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 
απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ 
έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. 
Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 
πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή 
επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ 
εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα κε δηνξζσηηθά, 
κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   

3.1.15. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε 
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο 
ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 

3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε 
ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ 

Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο 
πεξηφδνπ, ψζηε ηα παξνπζηαδφκελα θνλδχιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα. 
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ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο. 

3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη 

πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο 

απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

 

3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

Οη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.  

ηελ παξνχζα πεξίνδν 2021 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

 

4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ λφκνπ 

γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γλσζηνπνηεί 

θαη αηηηνινγεί επαξθψο ηελ παξέθθιηζε απηή.  

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο. 

 

5. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα 

ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξα απφ έλα θνλδχιηα 

ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ 

Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αμία θηήζεσο    

Τπφινηπν 1.1.2020 94.572,91 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.040,73 

Τπόινηπν 31.12.2020 95.613,64 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο   

Τπφινηπν 1.1.2020 74.054,62 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 5.811,25 

Τπόινηπν 31.12.2020 79.865,87 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2020 15.747,77 
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Αμία θηήζεσο    

Τπφινηπν 1.1.2021 95.613,64 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 700,81 

Τπόινηπν 31.12.2021 96.314,45 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο   

Τπφινηπν 1.1.2021 79.865,87 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 3.951,79 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο   

Τπόινηπν 31.12.2021 83.817,66 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2021    12.496,79 

 

 

 

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

7.1 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο 

7.1.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 31/12/2021 31/12/2020 

-Πειάηεο εζσηεξηθνχ 133.504,72 172.025,21 

-Τπνπξγείν Παηδείαο 48.867,37 69.776,51 

-Πειάηεο εμσηεξηθνχ 6.333,89 5.883,89 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο απαηηήζεσλ -61.279,42 -62.479,42 

χλνιν 127.426,56 185.206,19 

 
 

7.1.2 Λνηπέο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο απαηηήζεηο 31/12/2021 31/12/2020 

-Διιεληθφ δεκφζην - πξνθαηαβεβιεκέλνη θαη παξαθξαηεκέλνη θφξνη 7.113,82 29.798,62 

-Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην  26.613,96 5.828,08 

-Υξεσζηηθά Τπφινηπα πξνκεζεπηψλ – πηζησηψλ 28.295,58 17.489,41 

-Λνηπνί ζπλεξγάηεο ηξίηνη-ινγ/ζκνί πξνο απφδνζε 350,00 350,00 

-Δγγχεζε ζπξίδαο ζηελ ΔΣΔ 1.700,00 1.700,00 

-Λνηπέο Απαηηήζεηο 177,05 192,67 

χλνιν 64.250,41 55.358,78 

 
 

7.1.3 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/2021 31/12/2020 

Σακείν 581,63 1.002,34 

Καηαζέζεηο φςεσο 358.736,44 349.548,81 

χλνιν 359.318,07 350.551,15 
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Σα ππφινηπα ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο ηεο εηαηξείαο θαηά ην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο 

είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηά πνζνζηφ 100%. 

 

 

8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο 
 

Σν θαηαβιεκέλν Μεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε πνζφ € 60.000,00 (1 κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο € 

60.000). 

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ € 93.116,75 ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 

4548/2018. Η ππνρξέσζε ζρεκαηηζκνχ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, κφιηο ηνχην 

θζάζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ Κεθαιαίνπ (Αξζ.158 Ν.4548/2018). Σελ 31.12.2021 ην χςνο ηνπ 

ήδε ζρεκαηηζκέλνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ππεξθαιχπηεη ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε θαη επνκέλσο ε 

εηαηξεία έρεη δηθαίσκα λα κελ ζρεκαηίζεη ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2021. 

Σα έθηαθηα απνζεκαηηθά πνζνχ € 78.356,57 ζρεκαηίζηεθαλ κε απνθάζεηο ησλ Σαθηηθψλ Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ κε ζθνπφ ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο. 

 

9. Πξνβιέςεηο 

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ 

ειεγρφκελε ρξήζε, θαζψο ε εηαηξεία δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ κε ζρέζε έκκηζζεο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο. 

 

10. Τπνρξεώζεηο 
 

10.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε 

 

10.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

10.2.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2021 31/12/2020 

-Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 8.949,95 28.604,61 

-Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 4.960,00 27.220,00 

χλνιν 13.909,95 55.824,61 

 

 
10.2.2 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

ην ελ ιφγσ θνλδχιη απεηθνλίδεηαη ην Σέινο Δπηηεδεχκαηνο χςνπο € 1.000,00 ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 

2021, ην νπνίν ζα εθθαζαξηζηεί κε ηελ ππνβνιή ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ζηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε 2022. 
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10.2.3 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 

Οη ινηπνί θφξνη θαη ηέιε αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 31/12/2021 31/12/2020 

-Φ.Μ.Τ. 7
νπ

, 8
νπ

 θαη 12
νπ

/2017 89,96 89,96 

-Φφξνο ακνηβψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ (ππφινηπν ηεο 31/12/2021:  11
νπ

 

θαη 12
νπ

/2021) / (ππφινηπν 31.12.2020: 11
νπ

 θαη 12
νπ

/2020) 

 

6.468,14 

 

10.738,63 

-Υαξηφζεκν θαη Ο.Γ.Α. ινηπψλ ακνηβψλ ηξίησλ (ππφινηπν ηεο 31/12/2021: , 

11
νπ

 θαη 12
νπ

/2021) / (ππφινηπν 31.12.2020: 11
νπ

θαη 12
νπ

 /2020) 

 

710,97 

 

1.007,48 

-Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ ρξεκαηηθψλ επάζισλ                                                                   1.890,00 0,00 

χλνιν 9.159,07 11.836,07 

 

10.2.4 Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Σν ελ ιφγσ ππφινηπν ησλ € 633,50 αθνξά ζηηο εηζθνξέο ΔΦΚΑ ηεο εηαηξείαο κελφο 12
νπ

 ηεο ρξήζεο 

2021 θαη νη νπνίεο απνδφζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2022. 

 

 

10.2.5 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 31/12/2021 31/12/2020 

-Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 1.255,13 1.195,46 

-Πηζησηηθά ππφινηπα πειαηψλ 0,00 72.087,52 

χλνιν 1.255,13 73.282,98 

 

10.2.6  Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

ηα έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα πνζνχ € 69.880,00 πνπ ζα 

εθθαζαξηζηνχλ ζηελ επφκελε ρξήζε. 

 

10.2.7  Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 

Σα έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ πνζνχ € 42.000,00 αθνξνχλ ζηελ κε ρξεζηκνπνηεζείζα επηρνξήγεζε πνπ 

ιήθζεθε απφ ηνλ ΔΛΚΔ, βάζεη ηεο 106εο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ & Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ 

ζηηο 08/12/2021, ε νπνία εηζπξάρζεθε ζηελ θιεηφκελε ρξήζε 2021 θαη ζα θαιχςεη έμνδα δηνίθεζεο επφκελεο 

ρξήζεο. 

 

11. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο 

Αθνινπζεί αλάιπζε απηψλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
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Έζνδα 31/12/2021 31/12/2020 

-Πσιήζεηο Τπεξεζηψλ  239.360,03 159.411,75 

-Πσιήζεηο ζπγγξακκάησλ 158.770,24 193.854,54 

-Δπηρνξεγήζεηο ΔΛΚΔ 57.917,64 97.082,36 

-Υνξεγίεο Έξγσλ 8.699,60 72.761,50 

-Γσξεέο 0,00 3.000,00 

χλνιν       464.747,51      526.110,15 

 

Έμνδα 31/12/2021 31/12/2020 

-Έμνδα ακνηβψλ ζπλεξγαηψλ έξγσλ  117.192,89 157.993,98 

-Ακνηβέο ζπγγξαθηθψλ δηθαησκάησλ 79.648,37 43.145,65 

-Έμνδα δηαρείξηζεο έξγσλ 32.987,31 46.648,03 

- Έμνδα βξαβείσλ έξγσλ 43.500,00 0,00 

χλνιν 273.328,57      247.787,66 

 

Σν θνλδχιη «Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο» αλαιχεηαη σο εμήο: 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 31/12/2021 31/12/2020 

-Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 16,96 436,84 

-Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 657,95 0,00 

-Έμνδα Πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 519,95 609,13 

χλνιν 1.194,86 1.045,97 
 

Σν θνλδχιη «Λνηπά έζνδα θαη θέξδε» αλαιχεηαη σο εμήο: 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 31/12/2021 31/12/2020 

-Έζνδα πξνεγνπκέλσλ εηψλ   

-Έζνδα απφ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

2.368,00 

     1.200,00 

0,00 

0,00 

-Λνηπά έθηαθηα θέξδε 688,22 22,11 

- Σαθηνπνίεζε ππνινίπσλ νθεηιεηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 72.087,52 0,00 

- Γσξεέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0,00 2.000,00 

χλνιν 76.343,74 2.022,11 
 

12. Σόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 

Γελ ζπληξέρεη ζρεηηθή πεξίπησζε. 
 

13. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ 

Η θιεηφκελε ρξήζε παξνπζίαζε θέξδε πνζνχ επξψ 87.758,81. 

Πξνηείλεηαη ηα θέξδε ηεο ρξήζεο λα κεηαθεξζνχλ ζε θέξδε εηο λένλ.  

14. Καηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν 

ηελ θιεηφκελε πεξίνδν δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα. 
 

15. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ 

Η θιεηφκελε ρξήζε ήηαλ θεξδνθφξα. 
 

16. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Η εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 
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17. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 

Η εηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε ζρέζε έκκηζζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

 

18. Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αλά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 31/12/2021 31/12/2020 

Καηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο   
-Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 158.770,24 193.854,54 

-Παξνρή ππεξεζηψλ 239.360,03 159.411,75 

χλνιν 398.130,27 353.266,29 

   
Γεσγξαθηθέο αγνξέο  

 

 

-Δζσηεξηθή αγνξά 299.728,27 299.975,29 

-Δπξσπατθή αγνξά 98.402,00 53.291,00 

χλνιν 398.130,27 353.266,29 

 
 

19.  Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ 

νξγάλσλ 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα. 
 
 

20.  πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπκκεηνρέο. 
 

 

21.  ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνύ 

ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή 

Η εηαηξεία δελ αλήθεη ζε ηειηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 

22.  ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεξηθνύ 

ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή 
 

Η εηαηξεία δελ αλήθεη ζε κεξηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 

 

23. Σόπνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 
 

 

24. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 
 

Η Δηαηξεία επηβαξχλζεθε κε ηα θαησηέξσ πνζά: 
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 Ακνηβέο 

Κνηλσληθέο 

επηβαξύλζεηο 

(ΔΦΚΑ) 

Γεζκεύζεηο γηα 

παξνρέο κεηά ηελ 

έμνδν από ηελ 

ππεξεζία 

-ε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αζθνχλ 

δηεπζπληηθά θαζήθνληα 

5.808,60 1.227,36 0,00 

χλνιν    5.808,60 1.227,36 0,00 

 
 

 

25. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 
 

Η εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαησηέξσ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε (Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο - ΔΛΚΔ Ο.Π.Α θαη Ο.Π.Α.) θαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο έρεη ηα θαησηέξσ ππφινηπα 

απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο ζπλδεκέλα κέξε: 

  31/12/2021 31/12/2020 

σξεπηηθέο πσιήζεηο     

-Πσιήζεηο αγαζψλ  22.284,63 12.974,74 

-Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 5.599,60 0,00 

-Λνηπά έζνδα (επηρνξήγεζε απφ ΔΛΚΔ γηα θάιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη πινπνίεζε έξγσλ)   57.917,64 97.082,36 

  85.801,87 110.057,10 

Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε     

-Λνηπέο ακνηβέο θαη παξνρέο 5.808,60 12.236,50 

  5.808,60 12.236,50 

Τπόινηπα απαηηήζεσλ ηέινπο ρξήζεσο     

-Απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ   7.365,54 17.838,88 

  7.365,54 17.838,88 

Τπόινηπα ππνρξεώζεσλ ηέινπο ρξήζεσο     

-Τπνρξεψζεηο απφ αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ   0,00 0,00 

-Λνηπέο ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

 
 

26. Ακνηβέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο 

δηαζθαιίζεσο 
 

 

Οη ακνηβέο πνπ ρξεψζεθαλ απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή αλέξρνληαη: 

 31/12/2021 31/12/2020 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 1.900,00 1.900,00 

 1.900,00 1.900,00 

 
 

27. Λνγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζπλδεόκελσλ κε απηά ππνρξεώζεσλ, ηα νπνία 

ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη απνθαζίζεη λα δηαζέζεη εληόο ησλ επόκελσλ δώδεθα κελώλ 
 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ έρεη ιάβεη απφθαζε λα δηαζέζεη ζην πξνζερέο δηάζηεκα, θαη νπσζδήπνηε 

ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλδεφκελεο κε απηά ππνρξεψζεηο. 
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28. Υξήζε ηεο επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 7 ή ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λόκνπ 
 

Η Δηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία νληφηεηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4308/2014 ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία «πνιχ κηθξέο νληφηεηεο».  

Γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο ε δηνίθεζε παξαζέηεη αλαιπηηθφηεξεο ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 2021, απφ απηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο Ν. 4308/2014.  

29. Γηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο 
 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.  

30. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 
 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο 

Γελ ζπληξέρεη ζρεηηθή πεξίπησζε 

β) Δγγπήζεηο  

Γελ ζπληξέρεη ζρεηηθή πεξίπησζε 

γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Καη’ εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ: α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 2238/1994 

(αλέιεγθηεο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο), β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 2859/2000 (αλέιεγθηεο 

ππνζέζεηο Φ.Π.Α. θαη γ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997 (επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ππνζέζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο), ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ γηα ηηο ρξήζεηο έσο θαη 

2013 έρεη παξαγξαθεί κέρξη ηελ 31/12/2021, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ή εμαηξεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηπρφλ 

πξνβιέπνπλ κεγαιχηεξε πξνζεζκία παξαγξαθήο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηέο νξίδνπλ.  

Πέξαλ απηψλ, θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ, ειιείςεη πθηζηακέλεο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ πεξί Σειψλ Υαξηνζήκνπ δηαηάμεσο πεξί 

παξαγξαθήο, ε ζρεηηθή αμίσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηειψλ ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη ζηελ θαηά ην 

άξζξν 249 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα εηθνζαεηή παξαγξαθή. 

Η Δηαηξεία δελ είρε θαη δελ έρεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ζηε δηάπξαμε θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

66 ηνπ Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), φπσο ηζρχνπλ θαη έρνπλ εξκελεπηεί απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

Με ην κε Α.Π. 27905 ΔΞ 2022/1.3.2022 έγγξαθφ ηεο, ε Γεληθή Γ/λζε .Γ.Ο.Δ. ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ καο 

θνηλνπνίεζε φηη, θαηφπηλ ηεο κε Α.Β.Μ. Α2015/2824/2020 Παξαγγειίαο ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ 

Αζελψλ, δηελεξγεί έιεγρν ησλ ρξήζεσλ 2014 – 2020. 

Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά πνξίζκαηα πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2021. Η εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε 

εθηίκεζε πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ  πξνθχςνπλ θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε γηα απηή ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε. Η εθηίκεζή καο είλαη φηη απφ ηνλ δηελεξγνχκελν έιεγρν νη 

θφξνη πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ δελ ζα αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 
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31. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

Δηαηξεία,  

Αζήλα, 10 Μαΐνπ 2022 
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*Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ θνξέα. 

 


