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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND EV 
 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

  
Ποσά σε € Σημ. 2019 2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία    
Ενσώματα πάγια    
  Λοιπός εξοπλισμός 4 0,00 0,00 

Σύνολο  0,00 0,00  
   

  Λοιπά 5 52.190,50 50.062,50 

Σύνολο  52.190,50 50.062,50 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  52.190,50 50.062,50  
   

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία    
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
  Λοιπές απαιτήσεις 6 318.989,11 1.588.556,82 
  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7 566.757,51 903.216,78 

Σύνολο  885.746,62 2.491.773,60 

Σύνολο κυκλοφορούντων  885.746,62 2.491.773,60 

Σύνολο ενεργητικού  937.937,12 2.541.836,10 

    
Υπογρεώσεις    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις προς κεντρικό 8 243.048,54 1.921.614,66 

Σύνολο  243.048,54 1.921.614,66 
    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
  Εμπορικές υποχρεώσεις 9 237.294,82 393.760,10 
  Λοιποί φόροι και τέλη 10 61.331,81 38.756,26 
  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 11 186.959,52 94.227,76 
  Λοιπές υποχρεώσεις 12 209.302,43 93.477,32 

Σύνολο  694.888,58 620.221,44 

Σύνολο υποχρεώσεων  937.937,12 2.541.836,10 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

 
937.937,12 2.541.836,10 

    
 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

 ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND EV 
 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

    
Ποσά σε € Σημ. 2019 2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  - - 

Παροχές σε εργαζόμενους 13 (3.255.857,93) (1.584.240,18) 
Αποσβέσεις 4 - - 
Λοιπά έξοδα και ζημίες  (4.066.067,53) (3.578.723,44) 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  (7.321.925,46) (5.162.963,62) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14 (1.418,81) (3.101,69) 

Αποτέλεσμα προ φόρων  (7.323.344,27) (5.166.065,31) 

Φόροι εισοδήματος  - - 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  (7.323.344,27) (5.166.065,31) 

   2018 

 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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1 Γενικές πληροφορίες για το σωματείο 

1.1 Πληροφορίες για το σωματείο 

Η «ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND EV» (εφεξής «το Σωματείο») με διακριτικό τίτλο « ASB 

», συγκαταλέγεται στις μικρές οντότητες βάσει των κριτηρίων του Ν. 4308/2014.

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την σωματείο έχουν ως εξής: 

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.) 

138847804001 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 997997802, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 

Διεύθυνση έδρας σωματείου Νικηφόρου Ουρανού 15 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας 

H ASB ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016. Τα βασικά γραφεία της ASB 

στην Ελλάδα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Επί του παρόντος η ASB Greece είναι υπεύθυνη για τέσσερεις 

Δομές Φιλοξενίας στην Ελλάδα (Διαβατά, Κατσικάς, Φιλιππιάδα, Δολιανά). 

Η ASB Ελλάδας μεταξύ του 2016 και 2018 έχει υλοποιήσει δύο μεγάλα προγράμματα, τα οποία έχουν 

χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECHO) και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. 

Αμφότερα τα προγράμματα είχαν ως στόχο την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στον πληθυσμό των 

προσφύγων.  

• Στέγαση για 1.000 πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα

• Ιατρική περίθαλψη στους παραπάνω πληθυσμούς

• Κοινωνικές υπηρεσίες.

Το εγχείρημα ξεκίνησε την 1η Ιουνίου του 2016 και υλοποιήθηκε από την ASB σε συνεργασία με: 

• ARSIS Greece (ΑΡΣΙΣ)

• WAHA International

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών αποτέλεσε ένα 

περιφερειακό πρόγραμμα όπου η ASB πραγματοποίησε ενέργειες σε τρεις χώρες: Σερβία, Βόρεια Μακεδονία 

και Ελλάδα. 

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ εστιάζοντας στην παροχή:

Το εγχείρημα DG ECHO (χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση) είχε ως στόχο να παρέχει:
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• Ανθρωπιστικής βοήθειας

• Κοινωνικών υπηρεσιών

• Ενεργειών με την προσφυγική νεολαία μέσω Κέντρων Νεότητας και φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων

Από τον Ιανουάριο του 2019, τα προγράμματα της ASB στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται απο τη Γενική 

Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) σε συνεργασία με τον Διεθνή 

Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη. 

Η DG HOME στην Ελλάδα υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση για την παροχή υπηρεσιών σε 26 δομές 

φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι δραστηριότητες του έργου «Βελτίωση του ελληνικού συστήματος 

υποδοχής μέσω της υποστήριξης της διαχείρισης χώρων και των στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε 

τοποθεσίες μακροχρόνιας διαμονής» που υλοποιούνται από τον IOM και την ASB στις δομές φιλοξενίας 

Διαβατών, Κατσικά, Φιλιππιάδας και Δολιανών περιλαμβάνουν: 

Υποστήριξη/Συντονισμό (SMS): 

• HelpDesk

• Ύδρευση, Υγιεινή, Προσωπική υγιεινή

• Στέγαση

• Μη διατροφικά είδη

Προστασία: 

• Νομική υποστήριξη

• Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (PSS)

• Προστασία παιδιών (CP)

Μη τυπική εκπαίδευση (NFE): 

• Χώρος φιλικός προς τα παιδιά (CFS)

• Δεξιότητες επιβίωσης

• Μαθήματα γλώσσας
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2 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

2.1 Βάση κατάρτισης 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND EV» (εφεξής οι 

«χρηματοοικονομικές καταστάσεις») για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα 

με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «Ε.Λ.Π.») όπως προδιαγράφονται από το Νόμο 4308/2014.  

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

διατυπώνονται παρακάτω:          

1. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας η 

οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού και δεν υπάρχουν ορατοί 

παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Σωματείου ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Όλα τα στοιχεία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου. 

3. Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η 

συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

4. Σε περίπτωση μεταβολής των λογιστικών πολιτικών ή εντοπισμού λαθών γίνεται αναδρομική διόρθωση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και εκτενής αναφορά στις σημειώσεις ως προς την αλλαγή ή διόρθωση, 

τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση και οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ενώ οι μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο 

που προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους. 

5. Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων. 

6. Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014. 

7. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

8. Το Σωματείο βάσει των κριτηρίων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ανήκει στις Μικρές Οντότητες   (άρθρο 

1 παρ.2α και 2β Ν. 4308/2014). 

9. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

Ισολογισμού. 

10. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις  

 

2.2 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα 

του Σωματείου. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ (€) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

  

2.3 Καλυπτόμενη Περίοδος 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της «ARBEITER 

SAMARITER BUND DEUTSCHLAND EV», που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 

31η Δεκεμβρίου 2019, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2018. 
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2.4 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως 

Με σκοπό την εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

αναμορφώσεις σε κονδύλια της συγκριτικής περιόδου ώστε να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα 

κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως: 

Συγκεκριμένα, ποσό ύψους € -9.836.011,35 , το αποτέλεσμα εις νέο, μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Κεφάλαια και 

Αποθεματικά»  στο κονδύλι «Υποχρεώσεις προς Κεντρικό» της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

 

3 Σύνοψη των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει το Σωματείο 

3.1 Ενσώματα πάγια και άυλα πάγια στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια του Σωματείου απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως μείον 

τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις 

άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων στο βαθμό που δεν είχαν αποσβεσθεί πλήρως πριν 

την μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014). 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 

πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο να εισρεύσουν στο σωματείο και 

το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσματα των χρήσεων που πραγματοποιούνται. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη 

αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν 

εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν: (i) Η μείωση 

της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης 

του, (ii) δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, χρηματοοικονομικό και νομικό περιβάλλον της οντότητας, (iii) η αύξηση 

των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε 

σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου. Οι ζημίες 

απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο. Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, 

όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν  παύουν να υφίστανται. Ειδικά, η απομείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται. Η 

λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δε μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που 

θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης μέσα στην ωφέλιμη 

οικονομική ζωή τους, η οποία, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα – Λοιπός εξοπλισμός 

       25 έτη 

      10 έτη 

Μεταφορικά μέσα 

Έπιπλα 

Άυλα στοιχεία 

6 - 10 έτη 

5 – 10 έτη 

      10 έτη 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες οικονομικές ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. 

 

Παύση αναγνώρισης παγίων 

Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή όταν δεν αναμένονται 

πλέον μελλοντικά χρηματοοικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του. 

Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου προσδιορίζεται ως η διαφορά 

μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου. 

Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. 

Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου προσαρμόζεται αμέσως στο ανακτήσιμο ποσό, εάν η λογιστική του 

αξία είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Όταν οι λόγοι για την 

σχετική προσαρμογή παύουν να ισχύουν, η αξία του περιουσιακού στοιχείου αποκαθίσταται. 

Άυλα πάγια στοιχεία 

Τα άυλα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν, τις επενδύσεις σε ακίνητα τρίτων για τα οποία το σωματείο δεν αναμένεται 

να εξαντλήσει την ωφέλιμη οικονομική ζωή των εν λόγω στοιχείων, δηλαδή θα αποφέρουν οικονομική χρησιμότητα 

στον εκμισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρησή της από το ακίνητο. Τα άυλα πάγια στοιχεία, που είχαν 

ήδη ξεκινήσει ήδη να αποσβένονται βάσει των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας παραμένουν στο κονδύλι των 

άυλων μέχρι και την ολοσχερή απόσβεση τους.  

Τα άυλα πάγια στοιχεία, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, που αποκτήθηκαν από το Σωματείο εμφανίζονται στο κόστος 

τους μειωμένα κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και κατά τις ζημίες απομείωσης τους. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά τις ζημίες απομείωσης. 

 

3.2 Μισθώσεις 

3.2.1 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(α) Όταν το Σωματείο λειτουργεί ως μισθωτής 

Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στο σωματείο (μισθωτής) µε χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο του σωματείου µε το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, 

µε ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς το εκμισθώτριο σωματείο (υποχρέωση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά όπως τα αντίστοιχα ιδιόκτητα 

στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε 

χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. 

Η πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναµισθώνονται µε χρηματοδοτική μίσθωση, λογιστικά 

αντιμετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυημένος δανεισμός. Το εισπραττόμενο από την πώληση ποσό αναγνωρίζεται 

ως υποχρέωση η οποία μειώνεται µε τα καταβαλλόμενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί τόκοι αναγνωρίζονται ως 

χρηματοοικονομικό έξοδο. Τα πωλημένα στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως περιουσιακά 

στοιχεία. 
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(β) Όταν το Σωματείο λειτουργεί ως εκμισθωτής 

Τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται σε τρίτους δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίζονται αρχικά ως 

απαιτήσεις µε ποσό ίσο µε την καθαρή επένδυση στη μίσθωση.  Μεταγενέστερα η απαίτηση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως χορηγημένο δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το 

δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο. 

 

3.2.2 Λειτουργικές μισθώσεις 

(α) Όταν το Σωματείο λειτουργεί ως μισθωτής 

Ο μισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέσματα µε τη 

σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο 

αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. 

(β) Όταν το Σωματείο λειτουργεί ως εκμισθωτής 

Ο εκμισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισμό του τα εκμισθωμένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει 

λειτουργικής μίσθωσης, σύμφωνα µε τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως 

έσοδα στα αποτελέσματα µε τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη 

συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εσόδου των μισθωμάτων στη 

διάρκεια της μίσθωσης. 

 

3.3 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά 

στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους 

κοστολόγησης και περιλαμβάνει: 

α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω 

στοιχείο και 

β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό 

που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 

Τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 

Όταν απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέματα έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση ή 

πώλησή τους, το κόστος των αποθεμάτων μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το μέρος 

που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω αποθέματα και για την προαναφερθείσα περίοδο. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης 

και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αποτελεί την εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας του Σωματείου αφαιρούμενων των υπολογιζόμενων εξόδων ολοκλήρωσης 

και των εξόδων πώλησης 
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Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής. Η 

ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση από την οντότητα. Για 

αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές μέθοδοι μπορεί να δικαιολογούνται. 

Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας μπορούν να αντιμετωπίζονται 

ως έξοδα της περιόδου. 

 

3.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως 

κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης του Σωματείου και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο 

διακανονισμού τους. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από απαιτήσεις και από λοιπές 

απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών. 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, 

τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. 

Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, 

αντί του κόστους κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική 

επίπτωση στα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται ότι 

εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι 

υφίστανται όταν: 

α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των       

    χρηματοοικονομικών στοιχείων ή 

β) η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία 

υπάρχει) ή 

γ) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που 

απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που το Σωματείο 

εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που το Σωματείο εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 

α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη 

χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή 

β) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης. 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται 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 αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. 

Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης 
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αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 

3.5 Εμπορικές απαιτήσεις και λοιπά Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως 

κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης του Σωματείου και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο 

διακανονισμού τους. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από απαιτήσεις και από λοιπές 

απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών. 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, 

τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. 

Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, 

αντί του κόστους κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική 

επίπτωση στα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται ότι 

εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι 

υφίστανται όταν: 

α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των       

 χρηματοοικονομικών στοιχείων ή 

β) η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία 

υπάρχει) ή 

γ) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που 

απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που το Σωματείο 

εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που το Σωματείο εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 

α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη 

χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή 

β) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης. 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται 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 αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. 

Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
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3.6 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται 

στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες 

απομείωσης. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα 

επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

 

3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις 

καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και 

τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται με τον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης. 

 

3.8 Καθαρή Θέση 

Τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης περιλαμβάνουν: 

α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένου: 

α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και 

α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησής της και 

υποχρέωση του Σωματείου για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός 

δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της εισφοράς. 

β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή του    

     καταστατικού. 

γ) Τα αποτελέσματα εις νέον. 

δ) Τις διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, που 

αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου. 

ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης του Σωματείου, όταν συντρέχει περίπτωση που παρουσιάζονται ως   

    ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της Καθαρής Θέσης. 

στ) Κέρδη και ζημίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων Καθαρής Θέσης, όταν συντρέχει περίπτωση, που 

αναγνωρίζονται κατευθείαν στην Καθαρή Θέση ως ξεχωριστό στοιχείο, προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως. 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσης της παραγράφου (α) και (ε) ανωτέρω αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της Καθαρής Θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της 

Καθαρής Θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν 

λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, που αναγνωρίζονται στην 
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Καθαρή Θέση, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν πριν πραγματοποιηθούν. 

                     

3.9 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούνται από δάνεια και μακροχρόνιες υποχρεώσεις, εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις και αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο 

έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα 

ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στα οφειλόμενα ποσά. 

Εναλλακτικά, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα 

της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Ειδικότερα, για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο, η αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που 

αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και 

το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών. 

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα, 

εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.10 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 

ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό του. 

 

3.11 Διαγραφή Χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Το Σωματείο παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου, ή 

β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του                     

στοιχείου αυτού. 

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία 

στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγματος που λαμβάνεται 

(συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται μείον κάθε νέα υποχρέωση που 

αναλαμβάνεται). 

Το Σωματείο παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του 

οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα 
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τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, 

εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται, 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

3.12 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών 

κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και την επίδραση 

που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα του Σωματείου. 

 

3.13 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για το Σωματείο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 

στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 

 

3.14 Κρατικές επιχορηγήσεις 

3.14.1 Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην 

περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 

εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα 

αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής 

αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. 

3.14.2 Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που 

εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία 

τα επιχορηγημένα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

 

3.15 Φορολογικές απαλλαγές 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της 

αξίας της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου 

μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή 

από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμομένων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από τη πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου 

αποθεματικού. 
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3.16 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος της χρήσης αποτελείται από τον τρέχων φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που συνδέεται άμεσα με στοιχεία των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων ή των ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

ή απευθείας στα ιδία κεφάλαια, αντίστοιχα. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας την ημερομηνία 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται στις 

φορολογικές δηλώσεις, όταν η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνείες και δημιουργεί προβλέψεις, 

όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου υπολογισμού με βάση τη μέθοδο 

ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των 

στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή 

υποχρεώσεων, σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων και κατά την οποία συναλλαγή, 

δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζημίες, δεν καταχωρείται. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, τις 

μεταφερόμενες, αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μέχρις το σημείο στο οποίο είναι πιθανό να 

χρησιμοποιηθούν τα φορολογικά κέρδη που θα είναι διαθέσιμα, κατά των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και 

των μεταφερόμενων, αχρησιμοποίητων, φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές, που προέρχονται από 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εκτός εάν ο Όμιλος είναι σε θέση να ελέγξει την 

αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και αναμένεται ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο 

προσεχές μέλλον. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών (και νόμων) 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και οι οποίοι αναμένεται να 

εφαρμοστούν, όταν το στοιχείο ενεργητικού που είναι σχετικό με τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος 

πραγματοποιηθεί, ή οι σχετικές με τον αναβαλλόμενο φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα 

να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Επίσης, 

μπορούν να συμψηφιστούν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους 

εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή, είτε αφορά την ίδια φορολογητέα οντότητα, είτε 

διαφορετικές φορολογητέες οντότητες στις οποίες υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιήσουν τα υπόλοιπά τους. 

Το Σωματείο επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που της παρέχεται από τον Ν. 4308/2014 και δεν αναγνωρίζει 

αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της. 
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3.17 Αναγνώριση εσόδων  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και αναγνωρίζονται όταν 

πληρούνται όλα τα παρακάτω: 

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

• Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή 

• Τα χρηματοοικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται      

   σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα 

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως 

εξής: 

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

• Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρούνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των 

πωλήσεων και αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα. 

Τα κέρδη από επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από 

αναστροφές προβλέψεων και απομειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των προβλεπόμενων ανά κατηγορία στοιχείου. 

Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα 

περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

3.18 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα 

Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής. 

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: 

α) Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του    Ισολογισμού. 

β) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος, 

μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. 

γ) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στην εύλογη αξία,  μετατρέπονται 

με την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές    που προκύπτουν 

αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή 

τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη 

προγενέστερων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που 

προκύπτουν. Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της 

καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην Καθαρή 

Θέση. Το στοιχείο αυτό της Καθαρής Θέσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής 

δραστηριότητας. 
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3.19 Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, αλλαγές λογιστικών εκτιμήσεων και διορθώσεις λαθών 

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση κατά την τρέχουσα περίοδο. 

 

4 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ποσά σε € 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολα 

Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2018 - 21.069,07 21.069,07 

Προσθήκες χρήσης - 578,53 578,53 

Εκποίηση/ διαγραφές ενσώματων παγίων - - - 

Αξία κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2018   21.647,60 21.647,60 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2018  21.069,06 21.069,06 

Αποσβέσεις χρήσης 2018  578,54 578,54 

Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων    

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018   21.647,60 21.647,60 

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2018   0,00 0,00 

Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2019  21.647,60 21.647,60 

Προσθήκες χρήσης  0,00 0,00 

Αξία κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2019   21.647,60 21.647,60 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2019  21.647,60 21.647,60 

Αποσβέσεις χρήσης 2019  0,00 0,00 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2019   21.647,60 21.647,60 

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2019   0,00 0,00 

 

5 Λοιπά 

Τα Λοιπά περιλαμβάνουν διάφορες εγγυήσεις που καταβάλει το Σωματείο κυρίως σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 

για ενοικιάσεις γραφείων και αυτοκινήτων. Με το πέρας της χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας τα ποσά επιστρέφονται 

ή συμψηφίζονται.  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Δοθείσες εγγυήσεις 52.190,50 50.062,50 

Σύνολο 52.190,50 50.062,50 

 

6 Λοιπές απαιτήσεις 

Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται τα εκκαθαριστικά ποσά ΦΠΑ και αναλύονται ως 

ακολούθως: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

ΦΠΑ εκκαθάρισης 52.190,50 1.588.556,82 

Σύνολο 52.190,50 1.588.556,82 

 

7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Το κονδύλι του Ισολογισμού «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Ταμείο 4.827,02 3.946,15 

Καταθέσεις όψεως 561.930,49 899.270,57 

Σύνολο 566.757,51 903.216,72 
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8 Υποχρεώσεις προς Κεντρικό 

Το κονδύλι του Ισολογισμού «Υποχρεώσεις προς Κεντρικό» αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο -17.159.355,62 -9.836.011,35 

Εμβάσματα ASB Γερμανίας 17.402.404,16 11.757.626,01 

Σύνολο 243.048,54 1.921.614,66 

 

9 Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Το κονδύλι του Ισολογισμού «εμπορικές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες 237.294,82 393.760,10 

Σύνολο 237.294,82 393.760,10 

 

10 Λοιποί Φόροι και Τέλη 

Το κονδύλι Λοιποί Φόροι και Τέλη αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 51.773,38 28.480,52 

Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών 8.303,18 2.323,16 

Φόρος Αμοιβών Εργολάβων 1.255,25 7.952,58 

Σύνολο λοιπών φόρων 61.331,81 38.756,26 

 

11 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας 

Οι υποχρεώσεις του Σωματείου προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως ακολούθως 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης 186.959,52 94.227,76 

Σύνολο 186.959,52 94.227,76 

 

12 Λοιπές Υποχρεώσεις 

Το κονδύλι του Ισολογισμού «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Λοιπές Υποχρεώσεις – Αμοιβές Προσωπικού Πληρωτέες 209.302,43 93.477,32 

Σύνολο 209.302,43 93.477,32 

 

13 Παροχές σε εργαζόμενους 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα 2.597.962,29 1.266.706,36 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 650.755,64 317.533,82 

Αποζημίωση απόλυσης προσωπικού 7.140,00 - 

Σύνολο 3.255.857,93 1.584.240,18 
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Ο αριθμός προσωπικού κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης για τις δύο παρουσιαζόμενες χρήσεις είναι ο εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Μισθωτοί 148 74 

Σύνολο 148 74 

 

14 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα της τρέχουσας χρήσης αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 1.418,81 3.101,69 

Σύνολο 1.418,81 3.101,69 

 

15 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Το σωματείο δεν έχει στην κατοχή του ακίνητα και άρα δεν υφίστανται, εμπράγματα βάρη. 
 

16 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

16.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

16.1.1 Δίκες 

Το Σωματείο δεν βρίσκεται σε κάποια δικαστική διαμάχη. 

17 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Το Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον COVID-19 πανδημία και στα μέσα του εν 

λόγω μήνα ξεκίνησαν να επιβάλλονται και στην ελληνική επικράτεια μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορωναϊού 

και προστασίας από την πανδημία. Το Σωματείο παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να 

ανταπεξέλθει μέσω σχεδιασμού προγραμμάτων κρίσεων που εφαρμόζει. 

 

Θεσσαλονίκη, 20/10/2020 

   

   

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  Η λογίστρια 

Ljubisa Vrencev  Πρωτογεροπούλου Γλυκερία 

 

 
 
 
 
 

 

Αριθμός διαβατηρίου: 012255968  Αριθμός Αδείας: 0105632 
 

symbiosis
ASB Stamp


		2020-11-04T02:57:31-0800
	Agreement certified by Adobe Sign




