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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός

6.1
6.1
6.1

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

6.2

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις

6.3

Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

438.966,08
0,30
382.961,91

442.231,26
0,30
365.575,44

821.928,29

807.807,00

6.579,82

8.600,58

6.579,82

8.600,58

11.269,92

11.185,92

11.269,92

11.185,92

839.778,03

827.593,50

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

6.4.1

5.085.381,72

4.781.440,17

Εμπορεύματα

6.4.1

408.958,81

431.475,94

Προκαταβολές για αποθέματα

6.4.2

84.086,13

63.678,29

5.578.426,66

5.276.594,40

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

6.5.1

507.555,58

568.343,55

Προπληρωμένα έξοδα

6.5.2

3.178,14

2.138,89

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

6.5.3

1.913.978,56

2.642.283,85

Σύνολο

2.424.712,28

3.212.766,29

Σύνολο κυκλοφορούντων

8.003.138,94

8.489.360,69

Σύνολο Ενεργητικού

8.842.916,97

9.316.954,19
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

6.6.1

1.262.248,96

1.262.248,96

1.262.248,96

1.262.248,96

6.191.542,26

6.759.606,54

Σύνολο

6.191.542,26

6.759.606,54

Σύνολο καθαρής θέσης

7.453.791,22

8.021.855,50

539.690,90

529.892,22

539.690,90

529.892,22

0

0

6.8.1

517.096,04

575.206,84

Λοιποί φόροι και τέλη

6.8.3

58.593,51

80.839,82

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

6.8.4

97.971,03

98.994,97

Λοιπές υποχρεώσεις

6.8.2

5.144,38

5.208,55

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

6.8.5

170.629,89

4.956,29

849.434,85

765.206,47

1.389.125,75

1.295.098,69

8.842.916,97

9.316.954,19

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο

6.6.2

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

6.7

Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος

Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

8

Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα

Λοιπά συνήθη έσοδα

7

31/12/2015

31/12/2014

736.354,13

876.647,95

(623.567,62)

(608.732,92)

112.786,51

267.915,03

2.104.570,50

2.103.000,00

2.217.357,01

2.370.915,03

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

9

(2.530.275,64)

(2.587.494,37)

Λοιπά έξοδα και ζημίες

10

(331.223,02)

(31.774,39)

Λοιπά έσοδα και κέρδη

11

8.689,64

9.288,22

(635.452,01)

(239.065,51)

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

12

38.036,36

85.389,98

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

13

(1.775,87)

(1.269,65)

(599.191,52)

(154.945,18)

0,00

(31.127,24)

(599.191,52)

(186.072,42)

(599.191,52)

(186.072,42)

Αποτέλεσμα προ φόρων

Φόροι εισοδήματος

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

14
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Σημ.
Υπόλοιπα 1/1/2014

Κεφάλαιο
1.262.248,96

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
Εις Νέο

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

7.698.785,35

8.961.034,31

-753.106,39

-753.106,39

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

0,00

Εσωτερικές μεταφορές

0,00

Διανομές στους φορείς

0,00

Αποτελέσματα περιόδου

-186.072,42

-186.072,42

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014

1.262.248,96

6.759.606,54

8.021.855,50

Υπόλοιπα 1/1/2015

1.262.248,96

6.759.606,54

8.021.855,50
0,00

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αντιλογισμός - Ακύρωση Φόρων 2014

0,00

0,00

31.127,24

31.127,24

Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου

0,00
-599.191,52

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου

-599.191,52
0,00
0,00

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015

6.191.542,26

7.453.791,22
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
31/12/2015

31/12/2014

Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

(599.191,52)

(186.072,42)

27.521,12
9.798,68

71.824,18
33.608,24

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

36.260,49

84.120,33

(525.611,23)

(3.480,33)

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων

(301.832,26)
59.664,72
84.228,38

(190.480,98)
138.579,64
34.904,27

(36.260,49)
31.127,24

(84.120,33)
0,00

(688.683,64)

(97.637,07)

(39.621,65)
0,00

(74.175,22)
0,00

(39.621,65)

(74.175,22)

0,00

0,00

(728.305,29)

(171.812,29)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

2.642.283,85

2.814.096,14

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.913.978,56

2.642.283,85

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Μείον:
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με το Ίδρυμα
Επωνυμία: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Νομικός τύπος: Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
Διεύθυνση της έδρας: Θουκυδίδου 13, Αθήνα, Τ.Κ. 10532.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
στ) Το Ίδρυμα ανήκει στην κατηγορία μεγάλη οντότητα και χρησιμοποιεί διπλογραφικό σύστημα
για την παρακολούθηση των λογιστικών αρχείων, (Σχετική απόφαση Υπ. Οικονομικών
Δ15Α1036030ΕΞ /17-03-2015).
g) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
h) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα του Ιδρύματος.
i) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.
a)
b)
c)
d)
e)

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Ιδρύματος ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Η διοίκηση του Ιδρύματος δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που
θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές
τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Το Ίδρυμα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δεδουλευμένου.
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3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού
στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:


Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.



Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.



Μεταφορικά μέσα επιβατικά 12 έτη.



Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη.



Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.



Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος & περιφερειακός και λογισμικό 5 έτη.



Στα έργα τέχνης και στα άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε φθορά, δεν γίνονται
αποσβέσεις.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος ελέγχονται για απομείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης
αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν το Ίδρυμα δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας
της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.
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Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των
ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για
την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται
στην εύλογη αξία τους. Ειδικότερα:


Οι διαφορές από την αποτίμηση των διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία τους (κέρδη ή ζημίες) καταχωρίζονται, στην περίοδο που προκύπτουν,
ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσεως, το οποίο μεταφέρεται στα αποτελέσματα όταν:


Είτε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία διαγραφούν.



Είτε υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομειωθεί και
εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.

Οι ζημιές απομειώσεως της προηγούμενης περιπτώσεως αναστρέφονται στα αποτελέσματα όταν οι
λόγοι που τις προκάλεσαν παύουν να ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση, οι ζημίες απομειώσεως από
συμμετοχικούς τίτλους αναστρέφονται κατευθείαν στην καθαρή θέση και όχι μέσω αποτελεσμάτων.


Οι διαφορές από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του εμπορικού
χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στην περίοδο που
προκύπτουν.

γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:


Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας.



Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
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Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από το
Ίδρυμα.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Το Ίδρυμα δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών,
αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον
περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το
ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Όρου. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική,
οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην
περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που
ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή
του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται
πλέον.
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3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά
την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως
κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται
πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα
από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.10. Έσοδα και έξοδα

Το Ίδρυμα καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:




Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την
κυριότητά τους.



Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.



Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:


Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή
μέθοδο.



Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.



Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο του Ιδρύματος.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά
την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες
συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού.
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία είναι ελευθέρα βαρών.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων
πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014

Γήπεδα

410.048,10

Κτίρια

1.115.962,53

Μηχανολογικός
εξοπλισμός
17.680,47

Λοιπός εξοπλισμός

1.416.121,37
47.736,22
(5.249,84)

410.048,10

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου

1.115.962,53

17.680,47

1.458.607,75

1.074.142,57
9.636,80

17.680,17

1.056.317,36
41.964,67
(5.249,72)

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου

0,00

1.083.779,37

17.680,17

1.093.032,31

410.048,10

32.183,16

0,30

365.575,44

410.048,10
0,00

1.115.962,53
0,00

17.680,47
0,00

1.458.607,75
34.921,65

410.048,10

1.115.962,53

17.680,47

1.493.529,40

0,00
0,00

1.083.779,37
3.265,18

17.680,17
0,00

1.093.032,31
17.535,18

0,00

1.087.044,55

17.680,17

1.110.567,49

410.048,10

28.917,98

0,30

382.961,91

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Λοιπά άυλα στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

481.860,85
26.439,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2014

508.299,85

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου

479.476,68
20.222,59
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2014

499.699,27

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014

8.600,58

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

508.299,85
4.700,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2015

512.999,85

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου

499.699,27
6.720,76

Υπόλοιπο 31.12.2015

506.420,03

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

6.579,82

6.3 Δάνεια και απαιτήσεις

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Δάνεια και Απαιτήσεις
Εγγυήσεις

Σύνολο

31/12/2015
11.269,92
11.269,92

31/12/2014
11.185,92
11.185,92
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6.4 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
6.4.1 Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

Την 01/01/2014 πραγματοποιήθηκε απομείωση αποθεμάτων κατά 256.822,41 € λόγω απαξίωσής τους.
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Εμπορεύματα

Σύνολο

31/12/2015
5.085.381,72
408.958,81
5.494.340,53

31/12/2014
4.781.440,17
431.475,94
5.212.916,11

6.4.2 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

Αφορούν προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων από οίκο του εξωτερικού.
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Προκαταβολές στο εξωτερικό
Προκαταβολές σε προμηθευτές εσωτερικού

Σύνολο

31/12/2015
76.963,56
7.122.57
84.086,13

31/12/2014
63.126,63
551,66
63.678,29

31/12/2015
456.621,58
(116.281,89)
0,00
167.215,89
507.555,58

31/12/2014
355.286,55
0,00
83.997,76
129.059,24
568.343,55

31/12/2015
3.178,14
3.178,14

31/12/2014
2.138,89
2.138,89

6.5 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
6.5.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Μείον : Πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων
Επιταγές Εισπρακτέες
Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Σύνολο

6.5.2 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα

Σύνολο

6.5.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις ταμιευτηρίου
Καταθέσεις προθεσμίας - όψεως

Σύνολο

31/12/2015
7.345,42
101.033,57
1.805.599,57
1.913.978,56

31/12/2014
6.290,45
17.130,97
2.618.862,43
2.642.283,85

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας του Ιδρύματος κατά το τέλος της κλειόμενης
χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνική τράπεζα (Εθνική Τράπεζα) κατά ποσοστό 100,00 %.
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6.6. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
6.6.1.Αφορά το κεφάλαιο του Ιδρύματος.
6.6.2. Αφορά το κεφάλαιο που δημιουργήθηκε από τα αποθεματικά. (Περαιτέρω ανάλυση γίνεται στον
πίνακα «κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης»).

6.7. Προβλέψεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Βάση του ελληνικού εργατικού δικαίου οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση
απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό πληρωμής που υπολογίζεται σύμφωνα με τις τελευταίες αποδοχές, την
προϋπηρεσία και τον τρόπο της λήξης της εργασίας (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που
παραιτούνται ή απολύονται υπαιτιότητά τους δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα αποζημίωση σε
περίπτωση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 40% εκείνου του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για
απόλυση χωρίς υπαιτιότητα. Το Ίδρυμα δημιούργησε πρόβλεψη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και όχι βάσει
αναλογιστικής μελέτης. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
δεν έχουν υπολογιστεί με αναλογιστική μελέτη, λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων στο Ίδρυμα με
έμμισθη σχέση.
Η υποχρέωση για παροχές σε εργαζομένους λόγω αποχώρησης από το Ίδρυμα για συνταξιοδότηση έχει,
ως ακολούθως:
Παρούσα αξία υποχρεώσεων
Έξοδα (έσοδα) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό

31/12/2015
529.892,22
9.798,68
539.690,90

31/12/2014
496.283,98
33.608,24
529.892,22

6.8. Υποχρεώσεις
6.8 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

6.8.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο

31/12/2015
510.341,31
6.754,73
517.096,04

31/12/2014
571.844,72
3.362,12
575.206,84

31/12/2015
5.144,38
5.144,38

31/12/2014
5.208,55
5.208,55

6.8.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές Πελατών

Σύνολο
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6.8.3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

Οι υποχρεώσεις από φόρους τέλη αναλύονται ως ακολούθως:
Λοιποί φόροι τέλη
Παρακρατούμενοι φόροι

Σύνολο

31/12/2015
58.593,51
58.593,51

31/12/2014
80.839,82
80.839,82

6.8.4 Υποχρεώσεις προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

Οι υποχρεώσεις προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως ακολούθως:
Υποχρεώσεις προς Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης
Υποχρεώσεις προς Ι.Κ.Α.
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

97.971,03
97.971,03

98.994,97
98.994,97

31/12/2015
7.881,99
162.747,90
170.629,89

31/12/2014
4.956,29
4.956,29

6.8.5 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

Τα έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα αναλύονται ως ακολούθως :
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Λογαριασμοί σε εταιρείες κοινής ωφέλειας
Συγγραφικά δικαιώματα πληρωτέα

Σύνολο

7. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Λοιπά Συνήθη Έσοδα
Τακτική Χορηγία-Δωρεά ΕΤΕ
Επιδότηση ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση Τ.Ε.Ι.
Λοιπές δωρεές
Σύνολο

31/12/2015
2.100.000,00
4.510,50
60,00
2.104.570,50

31/12/2014
2.100.000,00
2.940,00
60,00
2.103.000,00

8. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες δραστηριότητας
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Παροχή υπηρεσιών

31/12/2015

Σύνολο

532.157,48
202.342,99
1.853,66
736.354,13

31/12/2014
655.928,98
211.367,25
9.351,72
876.647,95
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9. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα Ι.Π.Α.
Έξοδα πολιτιστικού τμήματος
Έξοδα λειτουργίας Εργαστ. Συντήρησης
Έξοδα Ε.Λ.Ι.Α.
Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης
Σύνολο

31/12/2014

1.230.093,13
188.923,12
358.034,47
155.037,03
588.389,21
9.798,68
2.530.275,64

1.205.461,64
184.072,76
401.994,76
158.573,14
603.783,83
33.608,24
2.587.494,37

31/12/2015
494,98
11.895,18
202.550,97
116.281,89
331.223,02

31/12/2014
433,10
0,12
31.341,17
31.774,39

10. Λοιπά έξοδα και ζημιές
Τα λοιπά έξοδα και ζημιές αναλύονται ως εξής:
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζημιές
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Σύνολο

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα αφορούν χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, οι έκτακτες ζημιές
αφορούν ζημιές λόγω διαγραφής απαιτήσεων από τα πανεπιστήμια, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων
αφορούν συγγραφικά δικαιώματα προηγούμενων ετών δουλευμένα και οι προβλέψεις για έκτακτους
κινδύνους αφορούν πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες.
11. Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται ως εξής:
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έκτακτα κέρδη
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο

31/12/2015
1.393,41
3.271,13
4.025,10
8.689,64

31/12/2014
168,92
9.119,30
9.288,22

31/12/2015
470,46
37.565,90
38.036,36

31/12/2014
601,90
84.788,08
85.389,98

12. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα αναλύονται ως εξής:
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού
Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων

Σύνολο
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13. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αναλύονται ως εξής:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Προμήθειες τραπεζών (και πιστωτικών καρτών)
Σύνολο

31/12/2015
1.775,87
1.775,87

31/12/2014
1.269,65
1.269,65

14. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου
Οι ζημίες της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο, προκειμένου να καλυφθούν
με κέρδη επόμενων χρήσεων.

15. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό

Σύνολο

31/12/2015
67
2
69

31/12/2014
67
2
69

Το Ίδρυμα σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές)
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

31/12/2015
1.713.218,11
415.284,27
9.026,26
2.137.528,64

31/12/2014
1.681.103,74
429.643,69
8.970,48
2.119.717,91

16. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα χωρίς αμοιβή.
17. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες
διασφαλίσεως
Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ορκωτό ελεγκτή ανέρχονται:
Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Για λοιπές υπηρεσίες διασφαλίσεως

31/12/2015
8.000,00
0,00
8.000,00

31/12/2014
8.000,00
0,00
8.000,00

18. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία
η διοίκηση του Ιδρύματος έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών
Η διοίκηση του Ιδρύματος δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε
στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις.
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19. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί του Ιδρύματος
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

20. Εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Εγγυήσεις
Το Ίδρυμα δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Κατά του Ιδρύματος δεν έχει ασκηθεί καμία αγωγή που να δημιουργεί ενδεχόμενη υποχρέωση.

21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

22. Πρώτη εφαρμογή
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Το Ίδρυμα εφάρμοσε αναδρομικά, χωρίς εξαιρέσεις, τα Ε.Λ.Π από 01.01.2014 και τα στοιχεία των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014.
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων
κεφαλαίων κατά την 01.01.2014 και την 31.12.2014, καθώς και επί των Αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2014
– 31.12.2014, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των οικονομικών καταστάσεων του Ιδρύματος, προκειμένου αυτές
να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.:
Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή

31/12/2014

31/12/2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.
Διαγραφή εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
Επαναφορά αντιλ/σθέντος τεκμαρτού φόρου ιδιοχρησιμοποίησης
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης
Αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία τους
Καταχώριση απομείωσης αποθεμάτων (Προϊόντων)
Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού
Καταχώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρεώσεως

8.806.976,89

8.961.034,31

1.593,24

0,00

(256.822,41)
(529.892,22)

(256.822,41)
(496.283,98)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.

8.021.855,50

8.207.927,92

Συμφωνία Αποτελεσμάτων χρήσεως κατά την πρώτη εφαρμογή

31/12/2014

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ε.Γ.Λ.Σ.
Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού 2014
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης
Καταχώριση φόρου εισοδήματος

(122.930,18)
(33.608,24)
1.593,24
(31.127,24)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ε.Λ.Π.

(186.072,42)
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