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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας» 

 Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας», 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 δικλίδες 
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.  Τα 
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 δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 
ιδρύματος, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι 
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ιδρύματος.  
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας 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. 

 Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του "Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας" κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, 
τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Όμηρος Δ. Δεληφώτης 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 10461 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
 μέλος της Crowe Horwath International  

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 



  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 

 Χρήση 2015 Χρήση 2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια     

Μηχανολογικός εξοπλισμός 12.085,63 17.579,10 

Λοιπός εξοπλισμός 18.207,98 21.047,08 

Σύνολο 30.293,61 38.626,18 

Λοιπά 810,00 2.931,75 

Σύνολο 810,00 2.931,75 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 31.103,61 41.557,93 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Λοιπές απαιτήσεις 301,20 6.815,92 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.371.380,14 1.547.687,79 

Σύνολο 1.371.681,34 1.554.503,71 

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.371.681,34 1.554.503,71 

Σύνολο ενεργητικού 1.402.784,95 1.596.061,64 

Καθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 500.000,00 500.000,00 

Σύνολο 500.000,00 500.000,00 

Σύνολο καθαρής θέσης 500.000,00 500.000,00 

Υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.533,90 10.423,39 

Φόρος εισοδήματος 1.913,03 1.821,40 

Λοιποί φόροι και τέλη 12.223,54 29.617,98 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 657,19 489,36 

Λοιπές υποχρεώσεις 376.799,21 347.191,46 

Επιχορηγήσεις εν εξελίξει προγραμμάτων για    

κοινωνικούς και άλλους σκοπούς 505.658,08 704.942,10 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 1.575,95 

Σύνολο 902.784,95 1.096.061,64 

Σύνολο υποχρεώσεων 902.784,95 1.096.061,64 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 1.402.784,95 1.596.061,64 

 
  



  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

 Χρήση 2015 Χρήση 2014 

Κύκλος εργασιών (επιχορηγήσεις) 478.001,19 1.115.371,91 

Κόστος πωλήσεων (κόστος εκτελεσθέντων προγραμμάτων) -683.850,18 -1.183.398,59 

Μικτό αποτέλεσμα -205.848,99 -68.026,68 

Έξοδα διοίκησης -3.129,88 -22.921,40 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -2.234,17 -952,08 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 2.190,87 0,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -209.022,17 -91.900,16 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 13.700,83 16.558,03 

Αποτέλεσμα προ φόρων -195.321,34 -75.342,13 

Φόροι εισοδήματος -3.962,68 -4.305,09 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   

μεταφερόμενη στο λογαριασμό παθητικού   

"Επιχορηγήσεις εν εξελίξει προγραμμάτων για   

κοινωνικούς και άλλους σκοπούς" -199.284,02 -79.647,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 
 

Υπόλοιπο 1/1/2014 500.000,00 

Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/2014 -79.647,22 

Εσωτερικές μεταφορές 79.647,22 

Υπόλοιπο 31/12/2014 500.000,00 

Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/2015 -199.284,02 

Εσωτερικές μεταφορές 199.284,02 

Υπόλοιπο 31/12/2015 500.000,00 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) 

  Χρήση 2015 Χρήση 2014 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Αποτέλεσμα προ φόρων -195.321,34 -75.342,13 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 10.942,88 11.302,61 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) -13.700,83 -16.558,03 

  -198.079,29 -80.597,55 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης   

Μεταβολή απαιτήσεων 6.586,83 -37,73 

Μεταβολή υποχρεώσεων 5.915,70 242.573,95 

  -185.576,76 161.938,67 

Μείον:     

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος -1.821,40 0,00 

Σύνολο -187.398,16 161.938,67 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση)    

παγίων στοιχείων -2.610,32 -6.260,12 

Τόκοι εισπραχθέντες 13.700,83 16.558,03 

Σύνολο 11.090,51 10.297,91 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων     

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και    

ισοδύναμα της χρήσης -176.307,65 172.236,58 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 1.547.687,79 1.375.451,21 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 1.371.380,14 1.547.687,79 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
της 31ης Δεκεμβρίου 2015 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με το Ίδρυμα 

α) Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

β) Νομικός τύπος: Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015. 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Αθήνα. 

ε) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

στ) Το ίδρυμα ανήκει στην κατηγορία δημοσίου συμφέροντος (μεγάλη) οντότητα. 

ζ)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 
με τον παρόντα νόμο. 

η) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα του Ιδρύματος.  

θ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Ιδρύματος ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας 

Το Ίδρυμα διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της 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 δουλευμένου. 
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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: 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

 Η/Υ και λογισμικά προγράμματα 5 έτη. 

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 λογισμικά προγράμματα.  

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. 
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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 στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα 

έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το 

επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό 

που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

είναι το μεγαλύτερο από: 

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

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. 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. 

3.1.6. 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 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.  

3.1.7. 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 
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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.  

3.1.8. 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. 

3.1.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως 

έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 

λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 

καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

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 από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

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 
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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. 

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 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 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ίδρυμα παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 
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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. 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 
πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2014 54.934,68 36.591,07 
Προσθήκες περιόδου 0,00 6.260,12 

Υπόλοιπο 31.12.2014 54.934,68 42.851,19 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

  

Υπόλοιπο 1.1.2014 31.862,11 16.426,87 
Αποσβέσεις περιόδου 5.493,47 5.377,24 

Υπόλοιπο 31.12.2014 37.355,58 21.804,11 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 17.579,10 21.047,08 

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2015 54.934,68 42.851,19 
Προσθήκες περιόδου 0,00 2.610,32 

Υπόλοιπο 31.12.2015 54.934,68 45.461,51 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

  

Υπόλοιπο 1.1.2015 37.355,58 21.804,11 
Αποσβέσεις περιόδου 5.493,47 5.449,42 

Υπόλοιπο 31.12.2015 42.849,05 27.253,53 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 12.085,63 18.207,98 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
7.1 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Λογαριασμός διαχειρίσεως προκαταβολών και 
πιστώσεων 301,20 0,00 
Προκαταβολές σε προμηθευτές 0,00 6.815,92 

Σύνολο 301,20 6.815,92 

 
8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 

Κεφάλαιο ποσού € 500.000,00. 

9. Υποχρεώσεις 
 

9.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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9.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προμηθευτές 5.533,90 10.423,39 
Σύνολο 5.533,90 10.423,39 

 
9.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Αποδοχές προσωπικού 0,36 0,00 
Δικαιούχοι αμοιβών 28.326,28 52.087,04 
Αδιάθετο ποσό επιχορήγησης προγράμματος 
«CHANCES» προς κατανομή  348.472,57 295.104,42 

Σύνολο 376.799,21 347.191,46 

 
10. Ανάλυση των εσόδων και εξόδων 
 

10.1 Έσοδα 

 31/12/2015 

Έσοδα από τα ερευνητικά Προγράμματα 477.436,19 
Έσοδα καταθέσεων 13.664,40 

Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές 565,00 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.190,87 

Έκπτωση από εφάπαξ εξόφληση φόρου 36,43 

Σύνολο 493.892,89 

 
10.2 Έξοδα 

 31/12/2015 

 
Έξοδα Διοίκησης 

& Διαχείρισης 
περιουσίας 
Ιδρύματος 

Έξοδα 
Εκτέλεσης 

Κοινωφελών 
Σκοπών 

Αμοιβές  προσωπικού  ιδρύματος 21.010,68  
Φόρος εισοδήματος 3.962,68  

Αμοιβές τρίτων 8.578,64  

Εξοπλισμός 3.123,05  

Φωτισμός 21.853,00  

Διάφορα άλλα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης 9.730,04  

Ύδρευση 89,00  

Τηλεπικοινωνίες 2.467,84  

Κοινόχρηστα 273,42  

Ταχυδρομικά έξοδα 1.452,78  

Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος 89,00  

Λοιπά έκτακτα έξοδα 112,42  
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Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ 

τρίτων (Δημόσιο, ΙΚΑ, κ.ά.) 2.936,98  

Άμεσα έξοδα ερευνητικών προγραμμάτων  612.126,44 

Έμεσα έξοδα ερευνητικών προγραμμάτων -68.586,97 73.957,91 

Σύνολα 7.092,56 686.084,35 

11.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

12. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

13. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες 
διασφαλίσεως 
 

Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται (στις αμοιβές περιλαμβάνεται και ο 

Φ.Π.Α.): 

 31/12/2015 31/12/2014 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 1.845,00 1.845,00 
Για τον έλεγχο προγραμμάτων  3.690,00 3.690,00 

 5.535,00 5.535,00 

 
14. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις επί του Ιδρύματος 
 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

15. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Δεν υφίστανται. 

β) Εγγυήσεις  

Δεν υφίστανται. 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Δεν υφίστανται. 

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 
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17. Πρώτη εφαρμογή 
 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Δεν υπάρχουν μεταβολές επί των ιδίων κεφαλαίων της 1.1.2014 και 31.12.2014, λόγω προσαρμογής 

των κονδυλίων στα Ε.Λ.Π. 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2016 

Η Πρόεδρος Ο Λογιστής 

 

 

 

Τριχοπούλου Αντωνία 

ΑΔΤ: ΑΗ 135292 

Μαρίνης Ιωάννης 

ΑΔΤ: ΑΚ 208653 

 


