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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
Πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

Ν.Π.Ι.Γ. Κνηλσθεινύο Ιδξύκαηνο «ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΓΟΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ & 

ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Κ.Γ.Δ.Μ.Σ)» 

 

 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελούς Ιδρύματος 
«ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΑΓΟΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ & ΜΟΤΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (Κ.Γ.Δ.Μ.Σ)» , οι οποίες αποτελούνται από 
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης 
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Σα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
οικονομικής οντότητας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 
1 ) Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του « Κ.Δ.Ε.Μ.Σ» δεν έχουν εξεταστεί από  τις 
αντίστοιχες αρχές , από συστάσεως. Σο Κ.Δ.Ε.Μ.Σ δεν έχει προβεί σε εκτίμηση για ενδεχόμενους 
πρόσθετους φόρους, εισφορές και προσαυξήσεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά και ασφαλιστικά χρήσεις 
έως  και το 2015 και δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.  
Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της 
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (ΕΛΠ) δε 
σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2015 , το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 76.000,00 
με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 76.000,00 , η Καθαρή θέση να 
εμφανίζεται αυξημένη κατά ευρώ  76.000,00 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 
9.500,00 . 
3) ε ληφθείσα επιστολή του Νομικού υμβούλου του « Κ.Δ.Ε.Μ.Σ» , γίνεται αναφορά και στο 
γεγονός της ύπαρξης ένδικης αξίωσης για ληξιπρόθεσμη εργολαβική αμοιβή ποσού ευρώ 1.650.515,63 
πλέον Υ.Π.Α, η οποία προέρχεται από το με 08.05.2009 Ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού. Σο 
ανωτέρω ποσό διεκδικείται, αφενός από το Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου από την εργολάβο εταιρεία 
και την ειδική εκκαθαρίστριά της. (σχετική αναφορά γίνεται και στην παράγραφο 16 του 
Προσαρτήματος). )  Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη σχετικά 
με αυτή την υποχρέωση. 
 
 
 
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος (2) και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 
(1) και (3), που μνημονεύονται  στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 
θέση του «Κ.Δ.Ε.Μ.Σ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική του επίδοση και τις 
ταμειακές ροές του, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα. 
 
 
Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 του προσαρτήματος, όπου γίνεται αναφορά : α) στο 
γεγονός της αρνητικής Καθαρής θέσης λόγω των σωρευμένων ζημιών και  β) στο γεγονός ότι το σύνολο 
της αξίας των υποχρεώσεων του «Κ.Δ.Ε.Μ.Σ»   υπερβαίνει την συνολική αξία των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών του στοιχείων με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να 
αποπληρώσει μέρος των υποχρεώσεών του. Σο «Κ.Δ.Ε.Μ.Σ»    προέβη και προτίθεται να προβεί σε 
περαιτέρω ενέργειες . προκειμένου να  εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι 
χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες του, στο άμεσο μέλλον. 
Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο ,της μη επιτυχούς έκβασης των ενεργειών αυτών , υποδηλώνει την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του 

Ιδρύματος.  τη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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        Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

Σο Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελές Ίδρυμα «ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΔΟΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ & ΜΟΤΕΙΟ 
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ (Κ.Δ.Ε.Μ.Σ)» άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική 
λογιστική μέθοδο, σύμφωνα  με  το  ν.4308/2014 , από την  1η Ιανουαρίου  2015, το άνοιγμά 
τους έγινε με βάση την απογραφή που    διενεργήθηκε την 31.12.2014 . 

 
 
 
 

                                                                        Θεσσαλονίκη 27  Μαΐου 2016 

                                                                            Η ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 

 
Α.Μ ΟΔΛ 125 

                                                                ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 

                                                    Α.Μ.  .Ο.Δ.Λ : 17081 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ηεο 31/12/15 
  

    ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκ. 31/12/2015 31/12/2014 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

    

Δλζώκαηα πάγηα 

 

    

Αθίλεηα                                                                                       6.1 2.475,00 0,00 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6.1 70.044,53 0,00 

Λνηπφο εμνπιηζκφο 

 

    

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

 

    

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

    

Λνηπά ελζψκαηα ζηνηρεία 

 

    

ύλνιν 

 

72.519,53 0,00 

  

 
    

Άπια πάγηα ζηνηρεία 

 

    

Γαπάλεο αλάπηπμεο 

 

    

Τπεξαμία 

 

    

Λνηπά άπια 6.2 0,00    

ύλνιν 

 

0,00    

  

 
    

Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ 

θαηαζθεπή 6.3 10.604,61 9.322,31 

  

 

    

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

    

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

 

    

Υξεσζηηθνί ηίηινη 

 

    

Γηαθξαηνχκελεο έσο ηε ιήμε επελδχζεηο 

 

    

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 

 

    

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 

 

    

Γηαζέζηκα γηα πψιεζε 

 

    

ηνηρεία πξννξηδφκελα γηα αληηζηάζκηζε 

 

    

Λνηπά 

 

    

ύλνιν 

 

0,00 0,00 

  

 

    

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 

 
0,00 0,00 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ 

 

83.124,14 9.322,31 

  

 

    

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

    

Απνζέκαηα 

 

    

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα 

 

    

Δκπνξεχκαηα 

 

    

Πξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά 

 

    

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Απνζ.) 

 

    

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα 

 

    

Λνηπά απνζέκαηα 

 

    

ύλνιν 

 

    

  

 

    

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο 

 

    

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.1 16.961,14 15.515,01 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 

 

  209247,6 

Λνηπέο απαηηήζεηο 7.2.1 890,03 700,00 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

    

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 

 

    

Δκπνξηθφ ραξηνθπιάθην 

 

    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.2.2 252.320,74 23.092,94 
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ύλνιν 

 

270.171,91 248.555,55 

  

 

    

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ 

 

270.171,91 248.555,55 

  

 
    

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   353.296,05 257.877,86 

    

    

    ΠΑΘΗΣΙΚΟ εκ. 31/12/2015 31/12/2014 

Καζαξή ζέζε       

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα       

Κεθάιαην 8  58.695,00 58.695,00 

Τπέξ ην άξηην       

Καηαζέζεηο ηδηνθηεηψλ       

Ίδηνη ηίηινη       

ύλνιν   58.695,00 58.695,00 

        

Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο       

Γηαθνξέο αμίαο ελζσκάησλ παγίσλ       

Γηαθνξέο αμίαο δηαζέζηκσλ γηα πψιεζε       

Γηαθνξέο αμίαο ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ       

ύλνιν   0,00 0,00 

        

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν       

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ       

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά       

Απνηειέζκαηα εηο λέν   -1.074.495,14 -1.295.462,64 

ύλνιν   -1.074.495,14 -1.295.462,64 

        

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο       

        

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο   -1.015.800,14 -1.236.767,64 

        

Πξνβιέςεηο       

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο       

Λνηπέο πξνβιέςεηο       

ύλνιν       

        

Τπνρξεώζεηο       

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 9.1      

Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα       

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 9.1.1  11.760,00 11.760,00 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο       

Αλαβαιιφκελνη θφξνη - Τπνρξέσζε       

ύλνιν   11.760,00 11.760,00 

        

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 9.2      

Βξαρππξφζεζκα Σξαπεδηθά Γάλεηα       

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ       

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο  9.2.1 1.241.293,72 1.297.440,48 

Φφξνο εηζνδήκαηνο   21.948,81 16.953,84 

Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε   49.715,23 67.509,18 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο   16.321,10 32.402,65 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 9.2.2  28.057,33 57.400,90 
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Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα       

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ     11.178,45 

ύλνιν   1.357.336,19 1.482.885,50 

        

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   1.369.096,19 1.494.645,50 

        

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ   353.296,05 257.877,86 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

  

    εκ. 31/12/2015 

      

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο) 14  697.179,86 

Κφζηνο πσιήζεσλ   -688.415,61 

Μηθηό Απνηέιεζκα   8.764,25 

      

Λνηπά ζπλήζε έζνδα  14 925.412,82 

    934.177,07 

Έμνδα δηάζεζεο   -136.251,83 

Έμνδα δηνίθεζεο   -517.770,07 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θαζαξφ πνζφ)     

Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ     

Κέξδε θαη δεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία     

Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο   -10.353,52 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε   138,69 

Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ   269.940,34 

      

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα   1,39 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα   -27.025,42 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ   242.916,31 

      

Φφξνη εηζνδήκαηνο   -21.948,81 

      

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο   220.967,50 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΔΗ 
        Κ.Γ.Δ.Μ.Σ 2015 

          

  εκ. Κεθάιαην 

Τπέξ ην 

'Αξηην 

Καηαζέζεηο 

Ιδηνθηεηώλ Ιδηνη ηίηινη 

Γηαθνξέο 

εύινγεο 

αμίαο 

Απνζεκαηηθά 

λόκσλ & 

θαη/θνύ 

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά 

Τπόινηπν 

Απνηειεζκάησλ 

Δηο Νέν 

ύλνιν 

θαζαξήο 

ζέζεο 

                      

Τπόινηπα 1/1/2014   58.695,00             -960.607,28 -901.912,28 

Μεηαβνιέο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ιάζε                     

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν                     

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο                 -16.953,84   

Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο                     

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ                 -317.901,52   

                      

Τπόινηπν Καζαξήο ζέζεο ηεο 31/12/2014   58.695,00             -1.295.462,64 

-

1.236.767,64 

                      

                      

                      

Τπόινηπα 1/1/2015   58.695,00             -1.295.462,64 

-

1.236.767,64 

                      

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν                     

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο                 -21.948,81   

Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο                     

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ                 242.916,31   

πλνιηθή κεηαβνιή Καζαξήο ζέζεο 

πεξηόδνπ    0,00             220.967,50 220.967,50 

                      

Τπόινηπν Καζαξήο ζέζεο ηεο 31/12/2015   58.695,00             -1.074.495,14 

-

1.015.800,14 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΡΟΩΝ (Έκκεζε Μέζνδνο) 

    31/12/2015 

Υξεκαηνξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Απνηέιεζκα πξν θφξσλ 242.916,31 

Πλέον ή μείον προζαρμογές για:   

Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ 13.263,84 

Πξνβιέςεηο   

Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε ζηνηρείσλ   

Κέξδε θαη δεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ   

Υξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηφθνη (θαζαξφ πνζφ)   

Λεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 256.180,15 

Πλέον ή μείον μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνηζης   

Μεηαβνιή απνζεκάησλ   

Μεηαβνιή απαηηήζεσλ 206.329,14 

Μεηαβνιή ππνρξεψζεσλ -125.549,31 

Μείον:   

Πιεξσκέο/εηζπξάμεηο γηα/απφ ρξεσζηηθνχο&πηζησηηθνχο ηφθνπο   

Πιεξσκέο γηα θφξν εηζνδήκαηνο -21.948,81 

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) 315.011,17 

    

Υξεκαηνξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο) γηα απφθηεζε (πψιεζε) παγίσλ ζηνηρείσλ -85.783,37 

Υνξεγεζέληα δάλεηα (θαζαξφ)   

Σφθνη εηζπξαρζέληεο   

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα   

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) -85.783,37 

    

Υξεκαηνξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ αχμεζε (κείσζε) θεθαιαίνπ   

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ δάλεηα   

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα   

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

    

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

(β) + (γ) 
229.227,80 

    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 23.092,94 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 252.320,74 
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

ηεο  

31εο Γεθεκβξίνπ 2015 

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

 

 

 

 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην Ίδξπκα. 

α) ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΓΟΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (Κ.Γ.Δ.Μ.Σ) (Ν.Π.Η.Γ) 

β) Ννκηθφο ηχπνο: Κνηλσθειέο Ίδξπκα . πζηάζεθε σο Κνηλσθειέο Ίδξπκα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 

2039/1939, ν νπνίνο ήδε θαηαξγήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην  λ. 4182/2013 , κε ηελ 

έγθξηζε ησλ πκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ ζπζηάζεψο ηνπ 6886/1999 θαη7543/2000, δηά ηνπ κε 

εκεξνκελία 14.10.2001 Π.Γ Φ.Δ.Κ 1411/22.10.2001 ηεχρνο Β. Με λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο εληάζζεηαη ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  Γηεχζπλζε ηεο έδξαο: 6
ν
 ρικ. Θεο/λίθεο Θέξκεο, Σ.Κ. 57001. 

ε) Α.Φ.Μ :099979349  

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

θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ Κ.Γ.Δ.Μ.Σ, σο θνξέα 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο επίζεο  γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ δχλαηαη λα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα δεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο  θαη ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (παξάγξ. 7 άξζξν 34 ηνπ λ.3734/2009). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην λ. 4310/2014 ε κηζζνδνζία ηνπ Ηδξχκαηνο κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηνλ 

Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

δ) Σν Ίδξπκα  εκπίπηεη ζηηο νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2(α) ηνπ άξζξνπ 1 θαη θαηαηάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ  νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 4308/2014. Ρεηψο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα Μεηξψα Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ζην 

Μεηξψν θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Σειεί 

ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γεκνζίνπ (Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ) θαη ε 

Γηνίθεζε απηνχ δηνξίδεηαη κε πξάμε ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ. 

ε)  Ζ δηνίθεζε δειψλεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία 

κε ηνλ παξφληα λφκν. 

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

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηνπ Ηδξχκαηνο.  

η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 
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2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηνπ Ιδξύκαηνο σο ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο 

 

 
ηελ θιεηφκελε ρξήζε ην Ίδξπκα εληφπηζε ηνπ αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

α) Οη ζσξεπκέλεο δεκίεο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 1.074.495,14 

β) Ζ θαζαξή ζέζε έρεη  θαηαζηεί αξλεηηθή θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 1.015.800,14. 

γ) Σν Ίδξπκα έρεη ιεμηπξφζεζκεο- επίδηθεο ππνρξεψζεηο ζε Πξνκεζεπηέο- Πηζησηέο θαη γεληθά     

αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο .  

δ) Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο αλέξρεηαη ζε € 1.357.336,19, έλαληη 

βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη Σακεηαθψλ δηαζεζίκσλ πνζνχ €  270.171,91.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο : 

 Σν Γ. ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο –ελέξγεηεο: 

- γηα ηελ επαλελεξγνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο κέρξη ηελ 

31/12/2011 απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ 

ππνγξάθεθε ην Μάξηην ηνπ 2013 θαη πξνέβιεπε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ νθεηιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο απφ ην 

αξκφδην Τπνπξγείν. 

-γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην Έηνο 2016 πνζνχ επξψ 580.000 , ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη’ εθαξκνγή ησλ λφκσλ 4310/2014 θαη 4386/2016 

ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο, γεγνλφο πνπ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή βάζε γηα ηελ επίηεπμε πξαγκαηηθνχ πιεφλαζκαηνο  έηνπο ζε πνζνζηφ  9%, ψζηε λα 

εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη γηα θάιπςε παιαηφηεξσλ νθεηιψλ. 

-γηα ηε ιήςε έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θάιπςε νθεηιψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηεο ζεκαληηθήο νθεηιήο πξνο ηε ΓΔΖ Α.Δ χςνπο 

πεξίπνπ 600.000 επξψ , ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνπιεξσκή ηνπ πνζνχ πξνο ηελ ΓΔΖ κε έληαμε ζε δηεηέο 

πξφγξακκα ξχζκηζεο. Πξφζζεηα λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζε ζρεηηθέο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο θαη νξζήο 

ζπληήξεζεο ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο εκθαλίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη θζνξέο θαη ζα 

θαηαζηεί παξσρεκέλνο θαη αλελεξγφο ζε δηάζηεκα ηξηεηίαο  

-ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο νθεηιφκελεο εξγνιαβηθήο ακνηβήο , ηελ νινθιήξσζε ησλ λνκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ , πξνθεηκέλνπ λα  πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο  ελέξγεηεο γηα ηελ απφζβεζε ηεο νθεηιήο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αλακέλνληαη ην ηξέρνλ δηάζηεκα 

θαη αθνξνχλ νθεηιέο χςνπο πεξίπνπ  επξψ 213.000 , πνπ πηζαλά δεδνκέλεο θαη ηεο καθξνρξφληαο δηθαζηηθήο 

δηακάρεο ζα θαηαζηνχλ άκεζα απαηηεηέο απφ ηνπο πηζησηέο ππεξγνιάβνπο πξέπεη λα εμεπξεζεί κεραληζκφο 

άκεζεο θηλεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ κε έθηαθηεο αλά πεξίπησζε 

ρξεκαηνδνηήζεηο. 

 Θα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα ζπλερηζηεί ε ξνή πςειψλ εζφδσλ απφ ίδηεο δξάζεηο 

θαη ρνξεγίεο , ψζηε ην  Ίδξπκα πιένλ θαηά ην δπλαηφλ απξφζθνπηα θαη βξαρππξφζεζκα λα αλαθάκςεη θαη λα 
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πξνβεί ζε επελδπηηθέο θηλήζεηο θαη απνδνηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη δξάζεηο κέζα απφ ζπκκεηνρέο ζε Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα θαη ην πξφγξακκα ΚΡΖΠΗ θαη λα κπνξέζεη λα αλαβαζκίζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ , λα 

ζπληεξήζεη νξζά ηηο εγθαηαζηάζεηο ψζηε λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη θαη λα ζπλερίζεη ην Έξγν ηνπ. 

Ύζηεξα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ελέξγεηεο ε Γηνίθεζε εθηηκά, φηη ζα εμαζθαιίζεη επαξθή 

ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο, ζην 

άκεζν κέιινλ. Καηά ζπλέπεηα νη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζηε βάζε 

ηεο δπλαηφηεηαο νκαιήο ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πεξηιακβάλνπλ 

πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο ζα ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Ηδξχκαηνο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάθηεζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, κε ηα πνζά θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη κε ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο.  

Παξά ηαχηα, ην ελδερφκελν ηεο κε επηηπρνχο έθβαζεο ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ , ππνδειψλεη ηελ 

χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Ηδξχκαηνο.  

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

 
Ζ 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 

Σν Ίδξπκα γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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.  

Σν θφζηνο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηα δηαξζξσηηθά 

ηακεία ηεο Δ.Δ θαη ην Π.Γ.Δ, έρεη νδεγεζεί ζηα Απνηειέζκαηα κέζσ ησλ απνζβέζεσλ ζε πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. Σν νηθφπεδν επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλεγεξζεί νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη θπξηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ Θέξκεο.  
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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). 

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

ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο: 

 Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 10 έηε. 

 Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ 5 έηε. 

Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

γ) Γηαγξαθή 

Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ην Ίδξπκα 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.  

Ζ 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. 

Ζ 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.  

Ζ απφζβεζε ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ 

απνζβέζεσο εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο. Ζ απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη 

ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο ζε 5 έηε.  

Ζ απφζβεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

3.1.3. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.3.1. Σξέρσλ θόξνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3β θαη 3γ ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4172/2013. 
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Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ην 

Ίδξπκα. 

3.1.3.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

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

Σν Ίδξπκα δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

3.1.4. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

     Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο εθηηκψκελεο 
δεκίεο απνκείσζεο. 

3.1.5. 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. Ζ 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. 

3.1.6. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα, 

απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, Οη πξνθχπηνληεο ηφθνη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (ηφθνη έμνδα). 

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.  

 
3.1.7. 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. 

 

3.1.8. Έζνδα θαη έμνδα 

Σν Ίδξπκα θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Δηδηθφηεξα: 
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Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο θαη 
εθφζνλ ζεσξείηαη ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ηεο ζπλαιιαγήο Σα έζνδα απφ 
ηφθνπο ινγίδνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

Tα δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. 

 

3.1.9. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

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

3.1.10. 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 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   

3.1.11. 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 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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 

Σν Ν.Π.Η.Γ. Κνηλσθειέο Ίδξπκα «ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΓΟΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ & ΜΟΤΔΗΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (Κ.Γ.Δ.Μ.Σ)» άξρηζε λα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία κε ηε δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή κέζνδν απφ 

ηελ  1ε Ηαλνπαξίνπ  2015, κε βάζε ην λφκν 4308/2014 (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα) , θαη ην άλνηγκά ηνπο 

έγηλε κε βάζε ηελ αλσηέξσ απνγξαθή πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 31.12.2014. 
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4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην Ίδξπκα παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ λφκνπ 

γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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 

Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αμία θηήζεσο      

Τπφινηπν 1.1.2015                               0,00                      0,00  

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 4.680,00 78.976,31 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ     

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο     

Μεηψζεηο πεξηφδνπ     

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ     

Τπόινηπν 31.12.2015 4.680,00 78.976,31 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο 
    

Τπφινηπν 1.1.2015     

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 2.205,00 8.931,78 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο     

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ     

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ     

Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ     

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ     

Τπόινηπν 31.12.2015 2.205,00 8.931,78 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 2.475,00 70.044,53 
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6.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ Λνηπά άπια ζηνηρεία 

Αμία θηήζεσο    

Τπφινηπν 1.1.2015 0 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 2.127,06 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ   

Μεηψζεηο πεξηφδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2015 2.127,06 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο   

Τπφινηπν 1.1.2015 0 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 2.127,06 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ   

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ   

Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2015 2.127,06 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 0,00 

 

 

 

6.3. Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ πξνθαηαβνιώλ 

θαη κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 

ππό θαηαζθεπή 

Πξνθαηαβνιέο ύλνιν 

Τπφινηπν 1.1.2015 9.322,31 9.322,31 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 10.604,61 10.604,61 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ   0 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ -9322,31 -9322,31 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ   0 

Τπόινηπν 31.12.20Υ1 10.604,61 10.604,61 
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7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
          

7.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 31/12/2015 
Απνγξαθή 

31/12/2014 

Πειάηεο εζσηεξηθνχ 16.961,14    15.515,01 

   

   

χλνιν 16.961,14 15.515,01 

 
7.2.1 Λνηπέο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο απαηηήζεηο 31/12/2015 31/12/2014 

Πξνζσπηθφ &ινηπνί ζπλεξγάηεο       890,03       700,00 

Λνγ/ζκνί πξνο απφδνζε   

……………….   

χλνιν       890,03       700,00 

 
 

7.2.2 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/2015 

Σακείν 5.583,12 

Καηαζέζεηο φςεσο 246.737,62 

χλνιν 252.320,74 

 

 

Σα ππφινηπα ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαη πξνζεζκίαο ηνπ Ηδξχκαηνο θαηά ην ηέινο ηεο θιεηφκελεο 

ρξήζεσο είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηά πνζνζηφ 100% . 

 

 

 

 

 

8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο 
 

Σν εγθεθξηκέλν θεθάιαην ηνπ Ν.Π.Η.Γ. Κνηλσθεινχο Ηδξχκαηνο «ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΓΟΖ 

ΔΠΗΣΖΜΩΝ & ΜΟΤΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (Κ.Γ.Δ.Μ.Σ)» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ 58.695,00 

θαη είλαη ε αξρηθή  πεξηνπζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηδξπηηθή ηνπ πξάμε (άξζξν 3).  
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9. Τπνρξεώζεηο 
 

9.1 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

9.1.1 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 31/12/2015 Απνγξαθή 

31/12/2014 

 

Λεθζείζεο εγγπήζεηο Δηζπξαηηφκελσλ ελνηθίσλ 

 

11.760,00 

 

   11.760,00 

   

   

ύλνιν 11.760,00    11.760,00 

 

 
9.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

9.2.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2015 Απνγξαθή 

31/12/2014 

Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο-πηζησηέο 1.241.293,72 1.297.440,48 

   

   

ύλνιν 1.241.293,72 1.297.440,48 

 
9.2.2 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 31/12/2015 Απνγξαθή 

31/12/2014 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο       28.057,33      57.400,90 

   

   

χλνιν       28.057,33      57.400,90 

 

 

10. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ 
 

Γελ ππάξρεη ζέκα δηαλνκήο κεξηζκάησλ . Σα θέξδε δηαηίζεληαη ππέξ ηνπ ζθνπνχ ηνπ ΚΓΔΜΣ , 

κεηαθέξνληαη ζηα «Απνηειέζκαηα εηο λένλ» θαη ζα κεηψζνπλ ηηο ζσξεπκέλεο δεκίεο. 
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11. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ 
 

Ζ θιεηφκελε ρξήζε παξνπζίαζε θεξδνθφξν απνηέιεζκα, ην νπνίν θαη κεηαθέξεηαη ζηα 

«Απνηειέζκαηα εηο λένλ» ζε κείσζε ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ. 

12. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 
 

Σν Ίδξπκα δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

 
13. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 
 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα: 

 31/12/2015 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 23 
Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ - 

χλνιν 23 

  

Σν Ίδξπκα ζε ζρέζε κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ επηβαξχλζεθε κε ηα εμήο πνζά: 

 31/12/2015 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 463.790,62 

Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο 115.101,10 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία  

ύλνιν 578.891,72 

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

Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 31/12/2015 

Καηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο  
Παξνρή ππεξεζηψλ 697.179,86 

ύλνιν 697.179,86 

Γεσγξαθηθέο αγνξέο  
Δζσηεξηθή αγνξά 697.179,86 

ύλνιν 697.179,86 

 

15. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 
 

Σν Ίδξπκα επηβαξχλζεθε κε ηα θαησηέξσ πνζά: 

 Ακνηβέο 

Κνηλσληθέο 

επηβαξύλζεηο 

Γεζκεύζεηο γηα παξνρέο 

κεηά ηελ έμνδν από ηελ 

ππεξεζία 

ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ 

0,00 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα 

0,00 

 

 

0,00 0,00 

ε δηεπζπληηθά ζηειέρε 95.527,29 17.448,00 0,00 

 
ύλνιν 95.527,29 17.448,00 0,00 

 

ΑΔΑ: 6ΧΘΞΟΞ2Ξ-Τ0Α



 23 

 

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

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 
 

 
α) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

1) Σν Ίδξπκα δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά απφ ζπζηάζεσο. 

2) Καηά ηνπ Ηδξχκαηνο έρνπλ αζθεζεί αγσγέο α) γηα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζε πξνκεζεπηέο- πηζησηέο 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 213.714,53  θαη β) γηα ιεμηπξφζεζκε νθεηιφκελε εξγνιαβηθή ακνηβή  πνζνχ € 

1.650.515,63 πιένλ Φ.Π.Α ,ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ , δελ έρεη εθδνζεί αθφκε ζρεηηθφ 

παξαζηαηηθφ, δελ έρεη γίλεη αθφκα ε Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Παξαιαβή (Πεξαίσζε )ηνπ έξγνπ, αιιά 

πξνέξρεηαη απφ ην κε  08.05.2009  Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ ζπκβηβαζκνχ, επηθπξσζέληνο απφ ηελ 

επνπηεχνπζα Αξρή (Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο). Σν πνζφ δηεθδηθνχλ : αθελφο ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, θαη αθεηέξνπ ε εξγνιάβνο εηαηξεία θαη ε εηδηθή εθθαζαξίζηξηα απηήο. Αλακέλεηαη ε εθδίθαζε ησλ 

παξαπάλσ ππνζέζεσλ.  Γελ έρεη ζρεκαηηζηεί θακία πξφβιεςε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθή κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε , δεδνκέλνπ φηη είλαη ζε εμέιημε ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο πξνο ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ηαθηνπνίεζε ηεο νθεηιήο.   

17. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 

Γελ ζπλέβεζαλ ηέηνηα γεγνλφηα. 

 

18. Πξώηε εθαξκνγή 
 

Ζ πξψηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απνηηκήζεσο θαη ζπληάμεσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

αληηκεησπίδεηαη σο αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ. 

Σν Ίδξπκα έθξηλε φηη νη αλαδξνκηθέο πξνζαξκνγέο δελ είλαη πξαθηηθά επρεξείο, εμ αηηίαο θαη ηνπ 

ιφγνπ φηη εθαξκφδεηαη ε δηπινγξαθία γηα πξψηε θνξά απφ 01/01/2015, κε απνγξαθή έλαξμεο πνπ 

ζπληάρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4308/2014 δελ ζα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα Δ.Λ.Π.. Σα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκνχ θαη Καηάζηαζεο κεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο  ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 

ηαμηλνκήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ν.4308/2014.  
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Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ επίδξαζε ησλ εγγξαθψλ πξνζαξκνγήο επί ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ 1.1.2014 θαη ηελ 31.12.2014, νη νπνίεο εθαξκφζζεθαλ επί ησλ θαηαζηαηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα Δ.Λ.Π.: 

 

πκθσλία θαζαξήο ζέζεσο θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή 31/12/2014 31/12/2013 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Γ.Λ..   -1.236.767,64  -901.912,28 
-901.912,28 

 
-901.912,28 

 

Γηαγξαθή εμφδσλ ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο     

Υξήζε εχινγεο αμίαο σο ηεθκαξηνχ θφζηνπο γηα ηα αθίλεηα     

Πξνζαξκνγή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε βάζε 

ηελ σθέιηκε δσή ηνπο     

Απνηίκεζε κεηνρψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο     

Αλαηαμηλφκεζε θξαηηθήο επηρνξεγήζεσο ζηηο ππνρξεψζεηο     

Καηαρψξηζε πξνβιέςεσο απνδεκηψζεσο πξνζσπηθνχ     

Γηαγξαθή νθεηιφκελνπ θεθαιαίνπ     

Γηαγξαθή κεξηζκάησλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ιφγσ δηαλνκήο      

Γηαγξαθή ππνρξεψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέιε θαη Γ. απφ δηαλνκή      

Καηαρψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξεψζεσο     

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Λ.Π.   -1.236.767,64  -901.912,28 

  
 

                                                                          Θέξκε 26 Μαΐνπ 2016 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 

Γ..  

Ο ΓΔΝΗΚΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ. 

 

 

 

 

  

ΗΓΑΛΑ ΜΗΥΑΖΛ 

Α.Γ.Σ. ΑΑ 244301 

 

 

 

Ο ΣΑΜΗΑ ΜΔΛΟ  ΣΟΤ 

Γ. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΑΝΓΡΔΑ 

Α.Γ.Σ     ΑΒ 682750 

 

 

ΠΛΔΗΩΝΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Α.Γ.Σ. ΑΗ 101614 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΑΣΟ 

Α.Γ.Σ     ΑΜ 258897 

 

 

ΠΑΠΑΔΤΣΑΘΗΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ 

Α.Γ.Σ     Υ 253795 

 

 

 

           Ζ ΛΟΓΗΣΡΗΑ 

 

 

 

 

 

ΑΜΟΗΡΗΓΟΤ ΖΜΔΛΑ 

Α.M 23798 Α’ ηάμεο    
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Οη αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχκελεο  απφ ζειίδεο (24) είθνζη ηέζζεξεηο είλαη απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κε εκεξνκελία 27 /5/2016 έθζεζε ειέγρνπ κνπ. 
 

                                                                        Θεσσαλονίκη 27  Μαΐου 2016 

                                                                            Η ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 

 
Α.Μ ΟΔΛ 125 

                                                                ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 

                                                    Α.Μ.  .Ο.Δ.Λ : 17081 
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