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Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ 
 

Πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο εηαηξείαο «ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ» 

 

 

Έκθεζη Ελέγχου επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων 

 

Γνώμη με επιθύλαξη  

 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ» (εθεμήο ε 

«Δηαηξεία»), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2019, ηηο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. 

 

Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο 1 θαη ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο 2 

πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε”, νη ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

εηαηξείαο «ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ» θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη 

ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4308/2014 όπσο ηζρύεη.   

 

Βάζη για γνώμη με επιθύλαξη  

 

Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη 

απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε από ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 82.500 πεξίπνπ. 

Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, 

δελ έρεη δηελεξγεζεί ηζόπνζε απνκείσζε επί ησλ απαηηήζεσλ απηώλ. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο απηνύ ε 

αμία ησλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξώ 

82.500 θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηόκελεο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο απμεκέλα θαηά επξώ 

22.500 θαη 60.000 αληίζηνηρα. 2) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από 

ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο από 2014 κέρξη θαη 2019. Ωο εθ ηνύηνπ  ηα θνξνινγηθά 

απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε 

εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ  θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό 

θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. 

Από ηνλ έιεγρό καο δελ θαηέζηε εθηθηό λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. 

 

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 γλώκε κε 

επηθύιαμε. 
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Ευθύνες ηης διοίκηζης επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων 

 

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 

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. 

 

Ευθύνες ελεγκηή για ηον έλεγχο ηων οικονομικών καηαζηάζεων 

 

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 

δηνίθεζε.  

 

 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεσο 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 
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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. 

 

Έκθεζη επί άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζεων 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) 

ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη: 

 

α)  Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί  ζύκθσλα 

κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Ν. 4548/2018 θαη ην πεξηερόκελν απηήο 

αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2019. 

 

β)  Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΑΘΗΝΩΝ» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη
 
νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

 

Αζήλα, 8 Ινπιίνπ 2020 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΑΓΓ. ΚΑΤΣΙΜΙΦΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΦΑΡ. ΞΕΝΟΥ 

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

Α.Μ. ΟΔΛ 33101 Α.Μ. ΟΔΛ 29781 

  

ΟΛ Α.Δ. ΟΛ Α.Δ. 

Μέινο Γηθηύνπ Crowe Global Μέινο Γηθηύνπ Crowe Global 

Φσθ. Νέγξε 3, 112 57 Αζήλα Φσθ. Νέγξε 3, 112 57 Αζήλα 

Α.Μ. ΟΔΛ 125 Α.Μ. ΟΔΛ 125 
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Ιζνινγηζκόο – Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο - (Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε θόζηνο θηήζεο)

Πνζά ζε κνλάδεο λνκίζκαηνο παξνπζίαζεο

εκείσζε 2019 2018

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ενζώμαηα πάγια

Λνηπφο εμνπιηζκφο 6.1 20.518,29 26.328,15

Σύνολο 20.518,29 26.328,15

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 20.811,76 26.621,62

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Αποθέμαηα

Δκπνξεχκαηα 134.213,19 143.146,95

Σύνολο 134.213,19 143.146,95

Χρημαηοοικονομικά ζηοιτεία και προκαηαβολές

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.1.1 418.121,21 213.106,25

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 0,00 2.216,91

Λνηπέο απαηηήζεηο 7.1.2 201.676,24 95.589,53

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.1.3 189.802,55 127.309,83

Σύνολο 809.600,00 438.222,52

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ 943.813,19 581.369,47

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 964.624,95 607.991,09

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 13 281.568,06 192.891,66

Σύνολο 453.041,38 364.364,98

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 513.041,38 424.364,98

Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 10.2.1 63.018,91 66.251,73

Φφξνο εηζνδήκαηνο 10.2.2 1.000,00 1.000,00

Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 10.2.3 28.622,87 35.332,77

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 10.2.4 8.879,40 2.401,78

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 10.2.5 90.056,82 78.639,83

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 10.2.6 105.005,57 0,00

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 10.2.7 155.000,00 0,00

Σύνολο 451.583,57 183.626,11

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 451.583,57 183.626,11

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 964.624,95 607.991,09
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εκείσζε 2019 2018

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο) 11 703.888,94 488.064,33

Κφζηνο πσιήζεσλ 83.843,21 73.935,26

Μηθηφ απνηέιεζκα 620.045,73 414.129,07

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 11 101.673,35 91.353,90

721.719,08 505.482,97

Έμνδα δηνίθεζεο 11 -637.844,56 -509.320,49

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 11 -18.949,78 -15.102,93

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 11 25.864,46 736,80

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ 90.789,20 -18.203,65

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 20,43 26,32

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα -2.133,23 -650,07

Απνηέιεζκα πξν θφξσλ 88.676,40 -18.827,40

Φφξνη εηζνδήκαηνο 0,00 0,00

Απνηέιεζκα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 13 88.676,40 -18.827,40

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία – Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο

 
 

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο πεξηόδνπ – Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Κεθάιαην
Απνζεκαηηθά 

λόκσλ θαη θαη/θνύ

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν
ύλνιν

Υπόλοιπο 01.01.2018 60.000,00 171.473,32 0,00 211.719,06 443.192,38
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 -18.827,40 -18.827,40

Υπόλοιπο 31.12.2018 60.000,00 171.473,32 0,00 192.891,66 424.364,98

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 0,00

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο 0,00

Γηαλνκέο κεξηζκάησλ 0,00

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 88.676,40 88.676,40

Υπόλοιπο 31.12.2019 60.000,00 171.473,32 0,00 281.568,06 513.041,38
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Καηάζηαζη Χρημαηοροών (Έμμεζη Μέθοδος)

31/12/2019 31/12/2018

Υξεκαηνξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηέιεζκα πξν θφξσλ 88.676,40 -18.827,40

Πλέον ή μείον προζαρμογές για:

Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ 6.938,73 6.788,84

Πξνβιέςεηο 0,00 0,00

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) 2.112,80 623,75

Λεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 97.727,93 -11.414,81

Πλέον ή μείον μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνηζης

Μεηαβνιή απνζεκάησλ 8.933,76 41.493,62

Μεηαβνιή απαηηήζεσλ -308.884,76 74.827,39

Μεηαβνιή ππνρξεψζεσλ 267.957,46 -170.904,74
Μείον:

Πιεξσκέο/εηζπξάμεηο γηα/απφ ρξεσζηηθνχο&πηζησηηθνχο ηφθνπο -2.112,80 -623,75

Πιεξσκέο γηα θφξν εηζνδήκαηνο 0,00 0,00

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α)
63.621,59 -66.622,29

Υξεκαηνξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο) γηα απφθηεζε (πψιεζε) παγίσλ ζηνηρείσλ -1.128,87 -4.289,62

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)
-1.128,87 -4.289,62

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) 62.492,72 -70.911,91

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 127.309,83 198.221,74

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 189.802,55 127.309,83
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο  

31εο Γεθεκβξίνπ 2019 

(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 ΑΘΗΝΩΝ» Α.Δ. 

β) Ννκηθφο ηχπνο: Αλψλπκε εηαηξεία. 

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2019 - 31.12.2019 

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 2019, 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. 

Δπηπξνζζέησο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα λέα παγθφζκηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

δηάδνζε ηνπ λένπ θνξνλντνχ Covid-19, ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

Δηαηξείαο είλαη ηζρπξή θαζψο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο Δηαηξείαο, είλαη δεδνκέλν φηη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πνπ αθνξά ζηελ πψιεζε ησλ ζπγγξακκάησλ ζα ζπλερηζηεί. Δπηπιένλ έρνπλ ιεθζεί κέηξα θαη απνθάζεηο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί αθφκα θαη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο. Σέινο, νη 

εγθξηζείζεο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ΔΛΚΔ ζην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2019 θαη νη νπνίεο ιήθζεθαλ 

ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2020, ζα βνεζήζνπλ ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο.  
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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 

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 εηαηξίαο, 

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% 
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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.  

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. 
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3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 

 Η εηαηξία 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. 
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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. 

 

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. 

Η εηαηξεία δελ είρε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ηε ρξήζε 2019. 
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3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα 

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

Δηδηθφηεξα: 

 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: 

 Oη 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 
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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. 

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 νηθνλνκηθψλ 

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

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε δηφξζσζεο ζθαικάησλ. 

 

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. 
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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 1.1.2018 89.154,42 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 4.289,62 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ   

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο   

Μεηψζεηο πεξηφδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2018 93.444,04 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο 
  

Τπφινηπν 1.1.2018 60.327,05 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 6.788,84 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο   

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ   

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ   

Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2018 67.115,89 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2018 26.328,15 

Αμία θηήζεσο    

Τπφινηπν 1.1.2019 93.444,04 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.128,87 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ   

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο   

Μεηψζεηο πεξηφδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2019 94.572,91 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο 
  

Τπφινηπν 1.1.2019 67.115,89 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 6.938,73 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο   

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ   

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ   

Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2019 74.054,62 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2019 20.518,29 
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7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

7.1 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο 

7.1.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 31/12/2019 31/12/2018 

-Πειάηεο εζσηεξηθνχ 172.031,79 149.849,67 

-Τπνπξγείν Παηδείαο 221.128,53 32.970,69 

-Πειάηεο εμσηεξηθνχ 24.960,89 30.285,89 

χλνιν 418.121,21 213.106,25 

 

εκεηψλνπκε φηη νη απαηηήζεηο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο αθνξνχλ ζην αλείζπξαθην ππφινηπν 

θαηά ηελ 31.12.2019, απφ ηελ ηηκνιφγεζε ζηελ ελ ιφγσ ρξήζε ηεο δηάζεζεο ζπγγξακκάησλ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 336.569,72.  Απφ ην αλσηέξσ αλείζπξαθην αλνηθηφ ππφινηπν ην πνζφ ησλ 

159.175,32 επξψ έρεη εηζπξαρζεί ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2020  πιένλ ησλ θξαηήζεσλ ππέξ Γεκνζίνπ. 
 

7.1.2 Λνηπέο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο απαηηήζεηο 31/12/2019 31/12/2018 

-Διιεληθφ δεκφζην - πξνθαηαβιεκέλνη θαη παξαθξαηεκέλνη 

θφξνη 

29.501,00 66.337,55 

-Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην ιφγσ πξνθαηαβνιήο πιεξσκψλ 120,19 5.737,80 

-Υξεσζηηθά Τπφινηπα πξνκεζεπηψλ – πηζησηψλ 16.705,05 23.149,22 

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

-Δπηρνξεγήζεηο απφ ΔΛΚΔ βάζεη ηεο 29
εο

 πλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ & Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ζηηο 04/12/2019, νη 

νπνίεο εηζπξάρζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2020 

 

 

155.000,00 

 

 

0,00 

-Λνηπέο Απαηηήζεηο 0,00 14,96 

χλνιν 201.676,24 95.589,53 

 
 

7.1.3 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/2019 31/12/2018 

Σακείν 1922.82 1.049,84 

Καηαζέζεηο φςεσο 187.879,73 126.259,99 

χλνιν 189.802,55 127.309,83 

 

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 44 ηνπ θ.λ. 

2190/1920.  
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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 εηαηξία 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 31/12/2019 31/12/2018 

-Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 39.518,91 63.789,37 

-Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 23.500,00 2.462,36 

χλνιν 63.018,91 66.251,73 

 

 
10.2.2 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

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

2019, ην νπνίν ζα εθθαζαξηζηεί κε ηελ ππνβνιή ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ζηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε 2020. 

 

10.2.3 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 

Οη ινηπνί θφξνη θαη ηέιε αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 31/12/2019 31/12/2018 

-Φ.Μ.Τ. 7
νπ

, 8
νπ

 θαη 12
νπ

/2017 89,96 89,96 

-Φφξνο ακνηβψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ (ππφινηπν ηεο 31/12/2019:  11
νπ

 

θαη 12
νπ

/2019) / (ππφινηπν 31.12.2018: 11
νπ

 θαη 12
νπ

/2018) 

 

25.644,21 

 

30.507,19 

-Υαξηφζεκν θαη Ο.Γ.Α. ινηπψλ ακνηβψλ ηξίησλ (ππφινηπν ηεο 31/12/2019: , 

11
νπ

 θαη 12
νπ

/2019) / (ππφινηπν 31.12.2018: 11
νπ

θαη 12
νπ

 /2018) 

 

2.888,70 

 

4.735,62 

 χλνιν 28.622,87 35.332,77 

 

10.2.4 Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Σν ελ ιφγσ ππφινηπν ησλ € 8.879,40 αθνξά ζηηο εηζθνξέο ΔΦΚΑ ηεο εηαηξείαο κελφο 12
νπ

 ηεο 

ρξήζεο 2019 θαη νη νπνίεο απνδφζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2020. 
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10.2.5 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 31/12/2019 31/12/2018 

-Ακνηβέο Γ πιεξσηέεο  0,00 5.000,00 

-Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 919,30  2.274,20  

-Πηζησηηθά ππφινηπα πειαηψλ 89.137,52 71.365,63 

χλνιν 90.056,82 78.639,83 

 
10.2.6  Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

ηα έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα ζπλνιηθνχ πνζνχ € 105.005,57 έρνπλ θαηαρσξεζεί ζπγγξαθηθά 

δηθαηψκαηα πνζνχ € 95.019,57 πνπ ζα εθθαζαξηζηνχλ ζηελ επφκελε ρξήζε θαζψο θαη ηίηινη θηήζεο 

ζπγγξαθηθψλ δηθαησκάησλ ηεο ρξήζεο 2019 πνπ εθδφζεθαλ ζηε ρξήζε 2020.  

10.2.7  Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 

ηα έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη νη επηρνξεγήζεηο πνπ ιήθζεθαλ απφ ηνλ ΔΛΚΔ, βάζεη 

ηεο 29εο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ & Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ζηηο 04/12/2019, νη νπνίεο 

εηζπξάρζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2020 θαη ζα θαιχςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ηεο ελ 

ιφγσ ρξήζεο.  

 

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

Αθνινπζεί αλάιπζε απηψλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

Έζνδα 31/12/2019 31/12/2018 

-Πσιήζεηο Τπεξεζηψλ  350.795,63 439.424,90 

-Πσιήζεηο ζπγγξακκάησλ 353.093,31 48.639,43 

-Δπηρνξεγήζεηο ΔΛΚΔ 0,00 40.000,00 

-Υνξεγίεο Δξγσλ 101.673,35 48.032,26 

χλνιν 805.562,29 576.096,59 

 

Έμνδα 31/12/2019 31/12/2018 

-Έμνδα ακνηβψλ ζπλεξγαηψλ έξγσλ  133.534,97 210.774,64 

-Πιεξσκή ζπγγξαθηθψλ δηθαησκάησλ 135.726,64 66.389,93 

-Έμνδα δηαρείξηζεο έξγσλ 117.760,76 0,00 

χλνιν 387.022,37 277.164,57 

 

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

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 31/12/2019 31/12/2018 

-Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 888,41 11.880,97 

-Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 0,00 3.148,90 

-Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 3.899,75 60,00 

-Σαθηνπνίεζε πηζησηηθψλ ππνινίπσλ νθεηιεηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη  

πηζησηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ   

 

13.885,18 

 

0,00 

-Έμνδα Πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 276,44 13,06 

χλνιν 18.949,78 15.102,93 
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Σν θνλδχιη «Λνηπά έζνδα θαη θέξδε» αλαιχεηαη σο εμήο: 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 31/12/2019 31/12/2018 

-Σαθηνπνίεζε πηζησηηθψλ ππνινίπσλ νθεηιεηψλ, -πξνκεζεπηψλ θαη 

πηζησηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ   

 

24.998,99 

 

0,00 

-Δπηζηξνθέο αρξεσζηήησο θαηαβιεκέλσλ θφξσλ 0,00 587,46 

-Λνηπά έθηαθηα θέξδε         865,47 149,34 

χλνιν 25.864,46 736,80 
 

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 88.676,40. 

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. 
 

17. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 

Η εηαηξία 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: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Καηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο   
-Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 353.093,31 48.639,43 

-Παξνρή ππεξεζηψλ 350.795,63 439.424,90 

ύλνιν 703.888,94 488.064,33 

Γεσγξαθηθέο αγνξέο   
-Δζσηεξηθή αγνξά 663.755,94 484.802,33 

-Δπξσπατθή αγνξά 16.983,00 3.262,00 

-Αγνξέο ηξίησλ ρσξψλ 23.150,00 0,00 

χλνιν 703.888,94 488.064,33 

 
 

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

νξγάλσλ 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα. 
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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: 

 Ακνηβέο 

Κνηλσληθέο 

επηβαξύλζεηο 

(ΔΦΚΑ) 

Γεζκεύζεηο γηα 

παξνρέο κεηά ηελ 

έμνδν από ηελ 

ππεξεζία 

-ε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
0,00 0,00  

-ε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αζθνχλ 

δηεπζπληηθά θαζήθνληα 

5.808,60 

 

1.963,78  

χλνιν 5.808,60 1.963,78  

 

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: 

 31/12/2019 31/12/2018 

 

9.396,41 

 

 

 

9.396,41 

 

 

 

 

σξεπηηθέο πσιήζεηο   

-Πσιήζεηο αγαζψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 33.949,24 7.608,75 

-Πσιήζεηο παγίσλ 0,00 0,00 

-Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 

-Λνηπά έζνδα (επηρνξήγεζε απφ ΔΛΚΔ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ) 0,00 40.000,00 

 33.949,24 47.608,75 

σξεπηηθέο αγνξέο   

-Αγνξέο αγαζψλ 0,00 0,00 

-Αγνξέο παγίσλ 0,00 0,00 

 0,00 0,00 
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 31/12/2019 31/12/2018 

 

9.396,41 

 

 

 

9.396,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.477,59 

 

13.477,59 

 

 

 

 

 

Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε   

-Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 0,00 0,00 
-Λνηπέο ακνηβέο θαη παξνρέο 5.008,51 5.000,00 

 5.008,51 5.000,00 

Τπόινηπα απαηηήζεσλ ηέινπο ρξήζεσο   

-Απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ   17.340,95 11.552,68 
-Λνηπέο απαηηήζεηο 155.000,00 0,00 

 172.340,95 11.552,68 

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: 

 31/12/2019 31/12/2018 

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. 

 

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 2019, 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 
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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 2010 θαη 2013 έρεη παξαγξαθεί κέρξη ηελ 31/12/2018, 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. 

Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη παξακέλνπλ θνξνινγηθά αλέιεγθηεο, απφ 

ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο, ε εθηίκεζή καο είλαη φηη νη θφξνη πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ δελ ζα 

αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2014 - 2019 δελ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Η 

έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη δελ έρεη 

ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο. 

 

31. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 

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

Δηαηξεία, πέξαλ ησλ γεγνλφησλ πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ παγθφζκηα ζθελή, ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

Η Δηαηξεία παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ εμάπισζε ηνπ COVID-19 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ εθφζνλ απηφ ρξεηαζηεί. Γηαζέηεη πιάλν γηα ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ COVID-19. ην πιαίζην απηφ, είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ ζπλέρηζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ, θαζψο παξαθνινπζεί θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο φπσο επηβάιινληαη απφ ηηο 

επίζεκεο νδεγίεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζε εζληθφ επίπεδν. Γεδνκέλνπ φηη ην θαηλφκελν είλαη ζε πιήξε 

εμέιημε, νη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο είλαη δηαξθψο ππφ αμηνιφγεζε. 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα ε Γηνίθεζε δελ εθηηκά φηη ην ζέκα ηνπ COVID-19 

δηακνξθψλεη ζπλζήθε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο επαλεμεηάδεη ζπλερψο ηηο εθηηκήζεηο ηεο κε βάζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

πξνζδνθίεο γηα πξνβιεπφκελα κειινληηθά γεγνλφηα θαη ηηο αλαζεσξεί φπνπ απαηηείηαη. 

ε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζηελ Δηαηξεία εμαηηίαο ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ε Γηνίθεζή ηεο αλαγλσξίδεη θαη γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ σο κεηαγελέζηεξν 

θαη κε δηνξζσηηθφ. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, εθηηκά φηη δελ δεκηνπξγεί νπζηψδε αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηε 

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη παξαζέηεη αλαιπηηθά ηηο παξαδνρέο πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα απηφ παξαθάησ: 
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- φηη ε δξαζηεξηφηεηα γηα έθδνζε ζπγγξακκάησλ ζπλερίδεηαη θαλνληθά 

- ηα έξγα πνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ζπλερίδνπλ λα πινπνηνχληαη έζησ θαη κέζσ απνκαθξπζκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

- ηξνπνπνίεζε κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ έζησ θαη κέζσ απνκαθξπζκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

- νη επηρνξεγήζεηο πνπ ιήθζεθαλ απφ ηνλ ΔΛΚΔ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε αιιά εηζπξάρζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε 2020 ζα θαιχςνπλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο   

Αζήλα, 12 Ινπλίνπ 2020 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΛΟΓΙΣΗ 

ΠΡΤΣΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ  
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*Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ θνξέα. 


