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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ KAI ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ- 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»  

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ KAI 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (το Ίδρυμα), οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και την κατάσταση αποτελεσμάτων 

της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 

της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ KAI 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4182/2013. 
 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος δεν έχουν εξεταστεί από 

τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015 έως και 2020. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των 

χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Το Ίδρυμα δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 

φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο  και δεν 

έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε 

αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών 

Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Ίδρυμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα 

με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων  

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4182/2013, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

ικανότητας του Ιδρύματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το  
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Ίδρυμα ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 

και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 

ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 

ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ελέγχου. Επίσης: 
 

 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος. 

• Αξιολογούμε την καταλλη-λότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται 

σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά 

γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Ίδρυμα να παύσει να λειτουργεί ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 
 

Αθήνα, 07 Ιουνίου 2021 

 

 

Παντελής Θ. Χαρίτος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15151 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

 
 

 

 



 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2020 6 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020     
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2020 31/12/2019  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Ενσώματα πάγια       
Ακίνητα 6.1 103.000,04 103.000,04  
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 1.648,04 1.647,93  
Σύνολο  104.648,08 104.647,97  
Άυλα Πάγια Στοιχεία     

Λοιπά άυλα  0,11 0,07  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     
Δάνεια και απαιτήσεις 7.2.1 0,00 0,00  
Χρεωστικοί τίτλοι 7.2.1 0,00 0,00  
Σύνολο  0,00 0,00  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  104.648,19 104.648,04  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.1 302.904,15 266.290,34  
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο                                        
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

7.2.2 
7.2.3 

        455.985,50 
   2 .724.016,27 

                    0,00 
3.311.121,00  

Σύνολο  3.482.905,92 3.577.411,34  
Σύνολο κυκλοφορούντων  3.482.905,92 3.577.411,34  
Σύνολο Ενεργητικού   3.587.554,11 3.682.059,38  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2020 31/12/2019  
Καθαρή θέση        
Καταβλημένα κεφάλαια       
Κεφάλαιο  499.347,03 499.347,03  
Σύνολο  499.347,03 499.347,03  

        
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       
Αποτελέσματα εις νέο  2.512.016,17 2.496.268,85  
Σύνολο  2.512.016,17 2.496.268,85  

Σύνολο καθαρής θέσης  3.011.363,20 2.995.615,88  
Προβλέψεις        
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 8.1 6.766,63 6.766,63  
Σύνολο  6.766,63 6.766,63  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Εμπορικές  υποχρεώσεις                                                        64.528,70 64.916,76  
Φόρος εισοδήματος  0,00 0,00  
Λοιποί φόροι και τέλη  15.890,47 18.078,37  
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  19.001,70 14.539,10  
Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.1 470.003,41 582.142,64  
Σύνολο  569.424,28 679.676,87  

        
Σύνολο Υποχρεώσεων  569.424,28 679.676,87  
Σύνολο Καθ. Θέσης, Προβλέψεων & 
Υποχρεώσεων   3.587.554,11 3.682.059,38  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

     
  Σημ. 31/12/2020 31/12/2019  
         
Κύκλος εργασιών (καθαρός)  1.164.412,38 1.023.042,68  
Κόστος πωλήσεων  -827.410,43 -546.096,42  
Μικτό Αποτέλεσμα  337.001,95 476.946,06  

        
Άλλα έσοδα  9.114,33 2.119,75  

   346.116,28 479.065,81  
Έξοδα διοίκησης  -373.369,75 -265.441,81  
Άλλα έξοδα και ζημίες 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 

 

-22.448,88 
 

0,00 

-87,75 
 

-18.068,48  
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων 0,00 40,00  
Άλλα έσοδα και κέρδη  51.564,57 55.577,93  
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων  1.862,22 251.085,70  

        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  21.599,43 40.726,49  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -4.849,14 -11.930,45  
Αποτέλεσμα προ φόρων  18.612,51 279.881,74  

        
Φόροι εισοδήματος  -2.865,19 -4.028,88  
Αποτέλεσμα περιόδου(κέρδη/ζημίες) μετά από 
φόρους   15.747,32 275.852,86  
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
της  

31ης Δεκεμβρίου 2020 
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 
 
1. Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα 

α) Επωνυμία: «ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ    ΔΙΚΑΙΟΥ» 

β) Νομικός τύπος: Κοινωφελές Ίδρυμα (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα) 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2020 - 31.12.2020 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Ακαδημίας 43, 10672 Αθήνα 

ε) Α.Μ.Α.Ε. & ΓΕΜΗ: Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου είναι Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα του άρθρου 108 του Α.Κ. , έχει συσταθεί με Π.Δ. (ΦΕΚ αρ.614/12.07.1995), διέπεται 

από το Ν. 4182/2013(κώδικας κοινωφελών περιουσιών)  και ως εκ τούτου δεν έχει εμπορική 

ιδιότητα  και δεν έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ). 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για 

την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Το Ίδρυμα  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα του Ιδρύματος.  

ι) 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 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.   
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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.  

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.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων περιλαμβάνει το κόστος πρώτων 

υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. 

Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με 

το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή 

παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου 

κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. 

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. 

➢ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

➢ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 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. 
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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.  

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.2. 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) 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.   

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. 

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. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

           Στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας περιλαμβάνονται τα μετρητά , οι καταθέσεις 
όψεως και προθεσμίας. 

3.1.5. Φόροι εισοδήματος 

3.1.5.1. Τρέχων φόρος 

 Επειδή το Ίδρυμα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα έσοδα που 
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του απαλλάσσονται του φόρου 
εισοδήματος. Φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των λοιπών εσόδων που προκύπτουν εκτός από την 
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του (τόκοι καταθέσεων και έσοδα συμμετοχών). 

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 
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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.  

 
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 

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. 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. 
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3.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

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

3.1.11. 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. 

3.1.12. 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.   

3.1.13. 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 2020 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.  
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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. 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 

στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα Κτίρια 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

 

Άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2019 103.000,00 242.121,06 112.084,49 839,62 

Προσθήκες περιόδου   5.434,68 795,56 

Υπόλοιπο 31.12.2019 103.000,00 242.121.06 117.519,17 1.635,18 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

   

  

 

Υπόλοιπο 1.1.2019  242.121,02 109.573,05 839,58 

Αποσβέσεις περιόδου  0,00 6.298,19 795,53 

Υπόλοιπο 31.12.2019 103.000,00 242.121,02 115.871,24 1.635,11 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 103.000,00 0,04 1.647,93 0,07 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2020 103.000,00 242.121,06 117.519,17 1.635,18 

Προσθήκες περιόδου   12.507,26 1.648,40 

Υπόλοιπο 31.12.2020 103.000,00 242.121.06 130.026,43 3.283,58 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

   

  

 

Υπόλοιπο 1.1.2020  242.121,02 115.871,24 1.635,11 

Αποσβέσεις περιόδου  0,00 12.507,15 1.648,36 

Υπόλοιπο 31.12.2020 103.000,00 242.121,02 128.378,39 3.283,47 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 103.000,00 0,04 1.648,04 0,11 
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

7.2.1 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2020 31/12/2019 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 141.873,00 134.389,43 
Χρεώστες Διάφοροι  161.031,15 131.900,91 

Σύνολο 302.904,15   266.290,34   

 

7.2.2 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 

Οι κατωτέρω κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμήθηκαν στο κόστος 

κτήσεως τους δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους: 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 31/12/2020 31/12/2019 

Ομολογίες Ελληνικών εταιρικών δανείων  207.000,00  0,00  
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων   248.985,50 0,00 

Σύνολο 455.985,50 0,00 

 

7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2019 31/12/2019 

Ταμείο 4.649,69 4.707,84 
Καταθέσεις όψεως 694.366,58 1.837.413,16 
Καταθέσεις προθεσμίας 2.025.000,00 1.469.000,00 

Σύνολο 2.724.016,27 3.311.121,00 

 
8. Προβλέψεις 
 

8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

 
Η υποχρέωση πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης  από την εταιρεία προς 

συνταξιοδότηση, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αποζημίωσης προσωπικού, που 

υπολογίζεται στο 40% σύμφωνα με τα χρόνια εργασίας επί του τρέχοντος μισθού. Έως την 31/12/2020 

το ποσό αυτό ανέρχεται σε 6.766,63 ευρώ. 

 
9. Υποχρεώσεις 

 
9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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9.2.1 Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2020 31/12/2019 

Πιστωτές διάφοροι 
Προκαταβολές Χρεωστών 

25.302,76 
444.700,65 

25.238,28 
556.904,36 

                                                                               Σύνολο 470.003,41 582.142,64 

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

Εγγυήσεις  

Το ίδρυμα έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 

παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 31/12/2020 31/12/2019 

Καλής εκτέλεσης έργου 13.088,07 11.756,82 

Σύνολο 13.088,07 11.756,82 

   

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας  

              Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα-Πωλήσεις      31/12/2020   31/12/2019 

Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού          299.707,56       122.084,87 
Πωλήσεις υπηρεσιών εξωτερικού         864.704,82       900.957,81 

Σύνολο     1.164.412,38 
    
1.023.042,68 

   

Λοιπά συνήθη έσοδα  31/12/2020   31/12/2019 

Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων        9.114,33       2.119,75 

                                                                      Σύνολο        9.114,33       2.119,75 

   

Έξοδα   31/12/2020   31/12/2019 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού      315.207,64     218.268,81 
Αμοιβές & έξοδα τρίτων      279.958,19     222.436,18 
Παροχές τρίτων 
Φόροι-τέλη 
Διάφορα έξοδα   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 

      27.984,18 
      10.722,21 
    568.243,97 
        2.261,28 
      14.155,51 

      26.114,25 
      11.467,75 
     357.130,06 
       11.930,45 
         7.093,72 

Σύνολο  1.218.532,98      854.441,02 

         Το σύνολο των ανωτέρω εξόδων επιμερίζεται στο κόστος πωλήσεων, στα έξοδα διοίκησης 
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και χρηματοοικονομικό κόστος 
 
 
 

12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 31/12/2020 31/12/2019 

Διοικητικό προσωπικό 13 9 
Εργατοτεχνικό προσωπικό   
Σύνολο 13 9 

 
Το Ίδρυμα σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

 31/12/2020 31/12/2019 

Μισθοί και ημερομίσθια 254.461,92 163.586,85 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 60.745,72 54.681,96 

Σύνολο 315.207,64 218.268,81 

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

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Όπως είναι γνωστό η Χώρα μας, όπως και ολόκληρος ο κόσμος, πλήττεται από την υγειονομική κρίση COVID 

-19. Όσον αφορά την οικονομική επίπτωση, εξαιτίας αυτής της κρίσης, σίγουρα η δραστηριότητα του 

Ιδρύματος θα επηρεαστεί, αλλά εκτιμούμε ως διοίκηση ότι δε θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα 

συνέχισης των εργασιών του, αντιθέτως πιστεύουμε ότι θα διατηρήσει τα πλεονάσματα και με επαρκείς 

ταμειακές ροές. Θα παρακολουθούμε το θέμα σε μηνιαία βάση και αν χρειαστεί θα προβούμε στις 

απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις    

 

                                                                             Αθήνα, 13 Μαΐου 2021 
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