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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Η πορεία των εργασιών του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου
Ελληνικού Αργυρούπολης – «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) κατά την
διαχειριστική χρήση 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017,
εποικοδομητική,

λαμβάνοντας

υπόψη

τον

όγκο

των

κρίνεται

εργασιών

που

πραγματοποιήθηκαν. Η διαχειριστική χρήση 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου
2017 είναι η δεύτερη χρήση κατά την οποία εφαρμόσθηκε το διπλογραφικό λογιστικό
σύστημα, ενώ πραγματοποιήθηκε πληθώρα εργασιών βελτίωσης των αθλητικών
εγκαταστάσεων:
Συγκεκριμένα :
i.

Τοποθετήθηκαν όργανα γυμναστικής στο ανοιχτό Γυμναστήριο.

ii.

Τοποθετήθηκαν καθίσματα στο ανοιχτό γήπεδο της Αγίας Παρασκευής.

iii.

Συντηρήθηκαν τα γήπεδα του ΑΟΝΑ στην οδό Ολυμπίας.

iv.

Τοποθετήθηκε νέα μοκέτα και νέα στρώματα στο Σπίτι της Γυμναστικής

v.

Αντικαταστάθηκαν οι προβολείς, πλακοστρώθηκε ο περιβάλλον χώρος
και στρώθηκε το γήπεδο στο γήπεδο της Ηλεκτρουπόλεως.

vi.

Ανακατασκευάστηκε ολικά το γήπεδο μπάσκετ επί της οδού Πλαπούτα.

vii.

Αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά στο κλειστό γήπεδο της οδού Ολυμπίας.

viii.

Ανακαινίστηκαν τα αποδυτήρια στο Α’ γήπεδο ποδοσφαίρου.

ix.

Αντικαταστάθηκαν οι τέντες, τα αντιανεμικά, και οι προβολείς στο
κλειστό γυμναστήριο.

x.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης του Κολυμβητηρίου, και
του Α’ και Β’ αθλητικού κέντρου.

1.Εξέλιξη των εργασιών του Οργανισμού.
(α) Το σύνολο των εσόδων της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε € 1.175.413,62 έναντι
€1.275.653,72 την προηγούμενη χρήση, ενώ το σύνολο των εξόδων ανήλθε σε
€1.261.651,99

έναντι

€

950.015,43

την

προηγούμενη

χρήση.

Στα

έξοδα

περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους ποσού € 145.000,00 για
δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2018 σε βάρος του Οργανισμού.

Σελίδα 4 από 37

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

(β) Στην παρούσα χρήση ο Οργανισμός παρουσίασε καθαρή ζημία € 88.783,35 έναντι
καθαρών κερδών € 323.031,80 την προηγούμενη χρήση.
(γ) Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες € 86.238,87 έναντι κερδών
€325.638,29 την προηγούμενη χρήση.
(δ) Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε ζημίες € 86.414,50 έναντι
€325.181,53 την προηγούμενη χρήση.
(ε) Κατά την 31.12.2017, τα Αναπόσβεστα ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Οργανισμού
ανέρχονταν σε €119.354,63 έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν
€120.028,62.
(στ) Οι υποχρεώσεις του Οργανισμού στην παρούσα χρήση ανήλθαν στο ποσό
€56.665,08 έναντι της προηγούμενης χρήσης €162.093,73, οι οποίες είναι στο σύνολο
τους βραχυπρόθεσμες.
(ζ) Τα Ίδια Κεφάλαια ποσού € 392.350,38 έναντι του ποσού των € 481.133,73 της
προηγούμενης χρήσης αντιστοιχούν σε ποσοστό 62,65% του συνολικού παθητικού του
Οργανισμού.
2.Οικονομική θέση του Οργανισμού.
Η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού κατά την 31.12.2017 κρίνεται
ικανοποιητική. Η αποδοτικότητα του Οργανισμού μετράται με τη χρήση των
χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς:
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Οργανισμού για τη χρήση 01.01.2017 –
31.12.2017 και την αντίστοιχη προηγούμενη 01.01.2016 – 31.12.2016 έχουν ως εξής:
α) Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης.
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31/12/2017
Κυκλοφορούν ενεργητικό

496.220,91

Σύνολο ενεργητικού

627.174,77

Πάγιο ενεργητικό

130.953,86

Σύνολο ενεργητικού

627.174,77

31/12/2016
79,12%

545.211,71

80,97%

673.313,92
20,88%

128.102,21

19,03%

673.313,92

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο
ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια

392.350,38

Σύνολο υποχρεώσεων

56.665,08

692,40%

481.133,73

296,82%

162.093,73

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Οργανισμού.
Σύνολο υποχρεώσεων

56.665,08

Σύνολο παθητικού

627.174,77

Ίδια κεφάλαια

392.350,38

Σύνολο παθητικού

627.174,77

9,03%

162.093,73

24,07%

673.313,92
62,56%

481.133,73

71,46%

673.313,92

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του Οργανισμού
Ίδια κεφάλαια

392.350,38

Πάγιο ενεργητικό

130.953,86

299,61%

481.133,73

375,59%

128.102,21

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Οργανισμού από τα Ίδια
Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό

496.220,91

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

56.665,08

875,71%

545.211,71

336,36%

162.093,73

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του Οργανισμού να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεως

439.555,83

Κυκλοφορούν ενεργητικό

496.220,91

88,58%

383.117,98
545.211,71

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων).

β) Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Σελίδα 6 από 37

70,27%

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

31/12/2017
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

31/12/2016

-86.238,37

Σύνολο εσόδων

-7,34%

1.175.413,62

325.638,29

25,53%

1.275.653,72

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση του Οργανισμού σε σύγκριση με τα συνολικά του έσοδα.
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων

-86.238,37

Ίδια κεφάλαια

392.350,38

-21,98%

325.638,29
481.133,73

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Οργανισμού.

3.Προβλεπόμενη πορεία του Οργανισμού.
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών του Οργανισμού, η
τρέχουσα χρήση 2018 θα είναι καλύτερη από άποψη εσόδων, συμμετοχής και
εγγραφών στα προγράμματά του Οργανισμού, ενώ θα συνεχισθούν και οι εργασίες
βελτίωσης στα αθλητικά κέντρα του.
4.Κατεχόμενα από τον οργανισμό χρεόγραφα.
Δεν υπάρχουν.
5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Δεν υπάρχει.
6.Ακίνητα του Οργανισμού.
Ο Οργανισμός δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα. Ωστόσο του έχουν παραχωρηθεί από το
Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης βάση της υπ΄αριθμ. 452/17-12-2014 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου προς εκμετάλλευση οι εξής αθλητικές εγκαταστάσεις :
1. 1.Δημοτικό Στάδιο Αργυρούπολης
2. Κλειστό γυμναστήριο ΑΠΧ Αργοναύτες , Τριπόλεως
3. Γήπεδα τένις, Τριπόλεως
4. Β΄ δημοτικό γυμναστήριο , Ολυμπίας & Πελοποννήσου
5. Δημοτικό κολυμβητήριο , λ. Κύπρου & Τριπόλεως
6. Σπίτι γυμναστικής , Αθ. Διάκου 1α & Τριπόλεως
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7. Κλειστό γυμναστήριο , Ολυμπίας & Αργυρουπόλεως
8. Δημοτικο γήπεδο ποδοσφαίρου Σούρμενων , έξοδος πρώην αν. Αεροδρομίου
9. 3ο αθλητικό κέντρο Ολυμπίας 3
10. 4ο αθλητικό κέντρο Αλίμου & Φεραίου
11. 5ο αθλητικό κέντρο Μιλήτου
12. 6ο αθλητικό κέντρο Ηλεκτρουπόλεως
13. 8ο αθλητικό κέντρο Σπετσών
14. 9ο αθλητικό κέντρο Πλαπούτα
15. 10ο αθλητικό κέντρο Εθνάρχου Μακαρίου
16. 12ο αθλητικό κέντρο Αβέρωφ
17. Αθλητικές εγκαταστάσεις αγ. Παρασκευής
18. Αθλητικές εγκαταστάσεις Χρύσανθου Τραπεζούντας
19. Αθλητικές εγκαταστάσεις Μυστρά & ελ. Βενιζέλου
20. Γήπεδα τένις & μπάσκετ πλατεία Σμύρνης κάτω Ελληνικό
7.Άλλα σημαντικά γεγονότα.
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 01.01.2017 – 31.12.2017 μέχρι την ημέρα
συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα
έπρεπε να αναφερθούν και η όλη πορεία των εργασιών του Οργανισμού βαίνει ομαλά.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.)
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Σύμφωνη Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ.

«Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
“ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» στο εξής «ο Οργανισμός», οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας
και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για Γνώμη
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

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε

ανεξάρτητοι από τoν Οργανισμό 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 χρηματοοικονομικών 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 σύμφωνη γνώμη.
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Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως
ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές

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

χρηματοοικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις
χρηματοοικονομικές 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
χρηματοοικονομικές 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.
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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 Οργανισμού.



Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς
και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες
συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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, 18 Δεκεμβρίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανδρέας Γ. Διαμαντόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25021
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλοςτης Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημ. 31/12/2017
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

31/12/2016

3.1
3.1
3.1

40.414,68
58.631,02
20.308,93
119.354,63

43.577,44
59.087,12
17.364,06
120.028,62

3.2

7.969,23

4.443,59

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

3.3

3.630,00
130.953,86

3.630,00
128.102,21

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Απαιτήσεις απο χρηματοδοτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

3.4
3.5
3.6
3.7

100.424,06
4.926,43
4.618,49
386.251,93
496.220,91
627.174,77

107.078,98
7.259,27
0,00
430.873,46
545.211,71
673.313,92

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
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Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

3.8

158.101,93

158.101,93

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο

3.8

234.248,45

323.031,80

392.350,38

481.133,73

Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

3.9
3.9

33.159,31
145.000,00
178.159,31

30.086,46
0,00
30.086,46

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

3.10
3.22
3.10
3.10
3.10

34.766,74
2.544,98
10.479,26
2.726,63
6.147,47

51.605,33
8.926,96
13.249,22
53.969,68
34.342,54

56.665,08
56.665,08

162.093,73
162.093,73

627.174,77

673.313,92

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Σημ.
3.11
3.12
3.13

Κύκλος εργασιών
Επιχορήγηση από το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης
Λοιπά έσοδα
Σύνολο εσόδων
μείον:
Παροχές σε εργαζόμενους
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι
Αποτέλεσμα προ φόρων

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

01/01/2017 31/12/2017
260.202,77
900.000,00
15.034,72
1.175.237,49

01/01/2016 31/12/2016
242.761,04
1.000.000,00
32.435,92
1.275.196,96

474.790,74
127.482,50
176.938,49
8.391,18
264.695,98
60.752,64
148.072,85
527,61

467.319,96
67.748,48
158.479,16
39,32
239.979,62
14.827,41
0,00
1.621,48

(86.414,50)

325.181,53
456,76
0,00

176,13
0,00
(86.238,37)

Φόρος εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

3.22

2.544,98
(88.783,35)

325.638,29
2.606,49
323.031,80

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01.01.2016

158.101,93

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

0,00

Σύνολο
158.101,93

0,00

323.031,80

158.101,93

323.031,80

481.133,73

0,00

(88.783,35)

(88.783,35)

158.101,93

234.248,45

392.350,38

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017

Αποτελέσματα εις
νέο
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Προσάρτημα
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017
(σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4308/2014)
1. Γενικές πληροφορίες
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία

«Οργανισμός Νεολαίας και

Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”» και διακριτικό
τίτλο «Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.» συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 15520/19-4-1999 (ΦΕΚ 811/Β/1999) απόφαση
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί σύστασης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η
οποία τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 10740/30-3-2007 (ΦΕΚ 548/Β/2007), 25516/15978/28-8-2009
ΦΕΚ (1896/Β/4-9-2009) και 18399/15251 /21-07−2011 ΦΕΚ (1798/Β/9-8-2011) αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διαθέτει
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια Ο Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. έχει ως έδρα το Δήμο Ελληνικού
Αργυρούπολης, και την οδό Αθανασίου Διάκου 1Α.
1.1 Διοίκηση του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.
Ο Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από δέκα πέντε (15) μέλη που
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό Συμβούλιο Ελληνικού − Αργυρούπολης.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν:
α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι ο Δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος ή άλλο
πρόσωπο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο
β) Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι που ορίζονται από την μειοψηφία.
γ) Εννέα (9) δημότες.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων.
ε) Ένας (1) εκπρόσωπος των αθλητικών φορέων του Δήμου.
στ) Ένας (1) εκπρόσωπος του τοπικού συμβουλίου νεολαίας του Δήμου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει.
Η σύνθεση του Δ.Σ., όπως αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23/02/2018 έχει ως εξής:
Τακτικά Μέλη
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1. Γεώργιος Καλιντέρης, Πρόεδρος.
2. Αθανάσιος Καλύβας , Αντιπρόεδρος
3. Θωμάς Κατσαγώνης, Γενικός Γραμματέας
4. Ιωάννης Παγούδης, Μέλος
5. Αθανάσιος Δρελιώσης, Μέλος
6. Παναγιώτης Φύτρος, Μέλος
7. Νίκος Τσιουράκης, Μέλος
8. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Μέλος
9. Αναστασία Ευαγγέλου-Στόλιγκα, Μέλος
10. Θεόδωρος Λιάππης, Μέλος
11. Χρίστος Μιμηγιάννης, Μέλος
12. Βασίλειος Βάσσιος, Μέλος
13. Παυλίνα Σιδηροπούλου, Εκπρόσωπος εργαζομένων
14. Γεώργιος Ζολωτάκης, Τοπικός Σύμβουλος Νεολαίας
15. Κωνσταντίνος Βάγιας, Εκπρόσωπος σωματείων
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Θεόδωρος Χαύτης
2. Ραφαήλ Κανελλόπουλος
3. Ιωάννης Κυριαζής
4. Θεοδώρα Γεννηματά
5. Μαρία Κούκου
6. Δημήτριος Σταυριανάκης
7. Μιχάλης Σφυρίδης
8. Αλεξάνδρα Μαρνέλου - Χρυσού
9. Γεώργιος Ιωαννίδης
10. Κωνσταντίνος Στέφας
11. Ευάγγελος Χατζέλλης
12. Ελεονώρα Δεδεγκίκα, Εκπρόσωπος εργαζομένων
13. Αντώνιος Χειλαδάκης, Τοπικός Σύμβουλος Νεολαίας
14. Γεώργιος Πρέκας, Εκπρόσωπος σωματείων
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2019.

1.2 Σκοπός λειτουργίας του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.
Σκοπός της λειτουργίας του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. είναι:
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α) Η λειτουργία, διαχείριση, αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, γηπέδων, κολυμβητηρίων και
γενικά χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, των οποίων η χρήση τους έχει παραχωρηθεί από τον
Δήμο, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης παραχώρησης, καθώς και η συντήρηση του
λειτουργούντος κολυμβητηρίου, η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαραίτητου
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών ελεύθερης και οργανωμένης άθλησης των κατοίκων
Ελληνικού − Αργυρούπολης και ιδιαίτερα των νέων.
β) Η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων κατ’ άθλημα, Ακαδημιών για την παιδική και εφηβική ηλικία
και ομάδων με ελεύθερη συμμετοχή των δημοτών σε διάφορα σπορ (τζόκινγκ, περίπατο κ.λπ.).
γ) Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού (ελεύθερου, οργανωμένου), η αξιοποίηση
των σχετικών προγραμμάτων και η λειτουργία ειδικών τμημάτων για τη συμμετοχή και άθληση
ατόμων με ειδικές ανάγκες.
δ) Η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, του αθλητικού πνεύματος για τη σωματική πνευματική και
πολιτιστική καλλιέργεια των δημοτών.
ε) Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων, η καλλιέργεια
φίλαθλου πνεύματος, συλλογικότητας και συνεργασίας και η ενίσχυση των κοινωνικών
προσπαθειών και επιδιώξεων για την υγεία, την ψυχολογική ισορροπία την αναψυχή και την
απομάκρυνση από τα ναρκωτικά.
στ) Η μέσω του αθλητισμού διάδοση των παραδόσεων και των φιλειρηνικών αισθημάτων του λαού
μας και η προώθηση μέσα από τους αθλητικού αγώνες της φιλίας μεταξύ των λαών.
ζ) Η οργάνωση και η ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης (Αθλητικές εκδηλώσεις, αγώνες, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις
κ.λπ.) με σκοπό την καλλιέργεια φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος για τον αποκλεισμό και την
εξάλειψη της βίας στους αθλητικούς χώρους, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.
η) Η συνεργασία με τους Αθλητικούς Δημόσιους φορείς, τα Σχολεία και τους Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, τους αθλητικούς φορείς του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, με στόχο την ενίσχυση και
την διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων τους για την ανάπτυξη του
αθλητισμού.
θ) Η παροχή κάθε υλικής και τεχνικής βοήθειας και η συνεργασία με τους Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.
ι) Η βράβευση αριστούχων μαθητών − αθλητών και σπουδαστών − αθλητών.
ια) Η προώθηση δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού και αλληλεγγύης σε ζητήματα
κοινωνικού και αθλητικού ενδιαφέροντος, με την συμμετοχή και την συνεργασία της νεολαίας,
φορέων της πόλης και γενικότερα της κοινωνίας των πολιτών.
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ιβ) Η ενθάρρυνση και η διεξαγωγή δράσεων και πρωτοβουλιών ψυχολογίας και περιβαλλοντικής
πρόνοιας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), τη
νεολαία, με φορείς και ενώσεις πολιτών σε τοπικό και παναττικό επίπεδο.
1.3 Περιουσία του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.
Περιουσία του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. είναι η πάσης φύσεως κινητή ή ακίνητη περιουσία, η οποία
περιέρχεται σε αυτόν κατά κυριότητα με οιονδήποτε τρόπο. Τα όργανα γυμναστικής, το κινητό
αθλητικό υλικό και ο λοιπός εξοπλισμός που του ανήκουν.
.

1.4 Πόροι του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.
Οι πόροι του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. προέρχονται από :
i.

Τυχόν επιχορήγηση του Δήμου που θα καθορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
και θα προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου.

ii.

Χρηματοδοτήσεις η συγχρηματοδοτήσεις από συμμετοχή του «Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.- ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» σε κοινοτικά η ευρωπαϊκά προγράμματα.

iii.

Οι επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α. και κάθε είδους παροχές από κρατικούς φορείς.

iv.

Οι χορηγίες από νομικά η φυσικά πρόσωπα.

v.

Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

vi.

Πρόσοδοι από δική του περιουσία ή και περιουσία που του παραχωρείται προς
εκμετάλλευση (π.χ. όπως εκμίσθωση αθλητικών χώρων, κυλικείων κ.λπ.).

vii.

Έσοδα από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν.

viii.

Οι εισπράξεις από τις διαφημίσεις στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων.

ix.

Τα ποσοστά από τις εισπράξεις των αθλητικών αγώνων η άλλων εκδηλώσεων
(ψυχαγωγικών, πολιτιστικών) που τελούνται σε ιδιόκτητους χώρους ή χώρους που ο
Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. έχει αναλάβει την εκμετάλλευση.

1.5 Σφραγίδα - Έμβλημα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.
α) Ο Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. έχει σφραγίδα στρογγυλή με τρεις ομόκεντρους κύκλους, στον εσωτερικό, φέρει
το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον μεσαίο, τις λέξεις «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» και
στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
β) Έμβλημα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. είναι ο ερυθρός πυρσός, όπου ανάμεσα στην φλόγα και τον πυρσό θα
αναγράφεται η επωνυμία «Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ».

Σελίδα 18 από 37

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 που καλύπτουν την περίοδο 1
Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. σε
πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014, «Ε.Λ.Π.») ακολουθώντας την
αρχή του ιστορικού κόστους.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Ο Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία της μικρής οντότητας σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.5 άρθρο 2 του ν.4308/2014. Περαιτέρω η μορφή, το περιεχόμενο και η
ονοματολογία των κονδυλίων και των λογαριασμών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι
καταλλήλως προσαρμοσμένα, από την ιδιαίτερη φύση της δραστηριότητας και του σκοπού του
Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.
Συνοπτικά οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί ο Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. για την σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων του είναι οι παρακάτω:
2.2 Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο
αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη
χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική
ζωή του.
Η απόσβεση διενεργείται με τη σταθερή μέθοδο. Επισημαίνεται ότι η γη, έργα τέχνης, αντίκες,
κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση, δεν αποσβένονται.
Ωστόσο, βελτιώσεις επί της γης με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 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. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα ως έξοδο και αναστρέφονται όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να
υφίστανται. Ειδικά, η απομείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται.
Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατεθεί ή όταν
δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του.
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Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στο Νομικό Πρόσωπο με χρηματοδοτική μίσθωση
θα αναγνωρίζεται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο του, με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει
εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την
εκμισθώτρια οντότητα. 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. Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται
με χρηματοδοτική μίσθωση, λογιστικά αντιμετωπίζονται 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
πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως περιουσιακά στοιχεία.
Η ωφέλιμη ζωή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία έχει εκτιμηθεί ως εξής:
-Εργασίες βελτίωσης αθλητκών κέντρων και σταδίων

25 έτη

-Η/Υ και σχετικός εξοπλισμός

5 έτη

-Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

10 έτη

2.3 Προκαταβολές - λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 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.
2.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αφορά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για μεσο-μακροπρόθεσμη
εκμετάλλευση με βάση τις προθέσεις της διοίκησης αλλά και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο
διακανονισμού τους. Τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος
κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης στην περίπτωση που υπάρχουν σχετικές ενδείξεις καθώς και η
εκτίμηση ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα .
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.
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Τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη
χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο εάν η εφαρμογή της
μεθόδου αυτής έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν
α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή
β) μεταβιβαστούν όλοι ουσιαστικά οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του
στοιχείου αυτού.
Η παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρδος
ή ζημία στα αποτελέσματα.
2.5 Αποθέματα
Δεν υπάρχουν και κατά συνέπεια δεν συνέτρεξε περίπτωση προσαύξησης κόστους αυτών με τόκους.
2.6 Χρηματοοικονομικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αφορά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για βραχυπρόθεσμη
εκμετάλλευση, με βάση τις προθέσεις της διοίκησης αλλά και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο
διακανονισμού τους. Τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος
κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης στην περίπτωση που υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.
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.
Τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη
χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο εάν η εφαρμογή της
μεθόδου αυτής έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν
α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή
β) μεταβιβαστούν όλοι ουσιαστικά οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του
στοιχείου αυτού.
Η παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρδος
ή ζημία στα αποτελέσματα.
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2.7 Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο αναγνωρίζεται αρχικά και επιμετράτε μεταγενέστερα στο ονομαστικό του ποσό, που
έχει

ληφθεί

ή

καταβληθεί. Κόστος

που

σχετίζεται

άμεσα

με

καταβλημένα

κεφάλαια

παρακολουθείται αφαιρετικά αυτών, εφόσον είναι σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που
αφορά.
2.8 Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Τα κονδύλια της καθαρής θέσης 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.
2.9 Προβλέψεις
-Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και
επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. Εάν με βάση αναλογιστική μέθοδο, προκύπτουν διαφορές στον υπολογισμό των
προβλέψεων με σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις τότε οι προβλέψεις θα
αναγνωρίζονται με βάση αναλογιστική μελέτη.
-Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός και εάν η επιμέτρηση με βάση
την παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό. Στην περίπτωση αυτή η αρχική
αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση γίνεται στην παρούσα αξία.
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
2.10 Αναβαλλόμενοι φόροι
Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ένα νομικό πρόσωπο δύναται να αναγνωρίζει
αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται το
προσάρτημα δεν αναγνωρίζονται αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος.
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2.11 Κρατικές επιχορηγήσεις
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 των αποσβέσεων του στοιχείου
που επιχορηγήθηκε. Ο Οργανισμός δεν έχει λάβει κρατική επιχορήγηση για αγορά πάγιων
περιουσιακών στοιχείων.
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 επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα
αποτελέσματα.
2.12 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά αλλά και μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης 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.
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα
αποτελέσματα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων.
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται 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 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.
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2.13 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 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, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.
2.14 Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα. Ειδικότερα τα
έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται, σε καθαρά ποσά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή
φόρο επί των πωλήσεων και διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα, με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης
(μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του
οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.
Τα λοιπά έσοδα αναγνωρίζονται, διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα, ως εξής:
α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή
μέθοδο,
β) Tα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων νομικών
προσώπων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους,
γ) Tα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων,
δ) Κέρδη από επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
κερδών από αναστροφές προβλέψεων και απομειώσεων σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν ανά
κατηγορία περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης και
ε) Κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων
αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Όταν συμφωνίες για πώληση περιλαμβάνουν όρους για αναβολή της είσπραξης, είναι πιθανόν το
σχετικό ποσό να ενσωματώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, αντί της επιμέτρησης στο ονομαστικό
ποσό, εάν το αποσβέσιμο κόστος εκτιμάται ότι έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου
αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσματα.
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2.15 Έξοδα
Κάθε δαπάνη αναγνωρίζεται και ταξινομείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με κατάλληλο τρόπο,
εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου.
Όταν συμφωνίες για αγορά περιλαμβάνουν όρους για αναβολή της πληρωμής, είναι πιθανόν το
σχετικό ποσό να ενσωματώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο ή κόστος επιμετράται στο αποσβέσιμο
κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, αντί της επιμέτρησης στο
ονομαστικό ποσό, εάν το αποσβέσιμο κόστος εκτιμάται ότι έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου
αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσματα.
2.16 Συναλλαγές 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 τη συναλλαγή. Μεταγενέστερα στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία
κλεισίματος της ημερομηνίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) τα μη νομισματικά
στοιχεία που επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος, εξακολουθούν και αναγνωρίζονται με την ισοτιμία
της αρχικής αναγνώρισης και γ) τα μη νομισματικά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία,
μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε.
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, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
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3. Πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

3.1 Ενσώματα πάγια
Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων για τη χρήση από
01.01.17 έως 31.12.17.
Αξία κτήσεως
Χρήση 01.01.17 - 31.12.17
Απογραφή 01.01.2017
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Συσσωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις
Απογραφή 01.01.2017
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2017
Κατά την 31.12.2017

Κτίρια &
Εγκαταστάσεις
49.731,73
0,00
0,00
49.731,73

Μηχανολογικός Μεταφορικά
Έπιπλα &
εξοπλισμός
μέσα
λοιπός εξοπλισμός
92.753,67
0,01
19.173,41
25.513,68
0,00
30.988,61
0,00
0,00
0,00
118.267,35
0,01
50.162,02

Σύνολο
161.658,82
56.502,29
0,00
218.161,11

6.154,29
3.162,76
0,00
9.317,05

33.666,55
25.969,78
0,00
59.636,33

0,00
0,00
0,00
0,00

1.809,36
28.043,74
0,00
29.853,10

41.630,20
57.176,28
0,00
98.806,48

43.577,44
40.414,68

59.087,12
58.631,02

0,01
0,01

17.364,05
20.308,92

120.028,62
119.354,63

3.2. Άυλα πάγια στοιχεία
Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των άυλων πάγιων στοιχείων για τη χρήση από 01.01.17 έως
31.12.17.
Αξία κτήσεως
Χρήση 01.01.17 - 31.12.17

Λογισμικά

Απογραφή 01.01.2017

8.345,55

Προσθήκες περιόδου

7.102,00

Υπόλοιπο 31.12.2017

15.447,55

Συσσωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις
Απογραφή 01.01.2017

3.901,96

Προσθήκες περιόδου

3.576,36

Υπόλοιπο 31.12.2017

7.478,32

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2017
Κατά την 31.12.2017

4.443,59
7.969,23
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3.3. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα μη κυκλοφορούντα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
αναλύονται σε:
31.12.2017

31.12.2016

Εγγύηση σε Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου

3.630,00

3.630,00

Σύνολο

3.630,00

3.630,00

3.4 Απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από χρηματοδοτήσεις κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016
αναλύονται ως εξής :
31.12.2017
Απαιτήσεις από τη Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης
Απαιτήσεις από τη Γ.Γ.Α.
Σύνολο

31.12.2016

100.000,00

100.000,00

424,06

7.078,98

100.424,06

107.078,98

3.5 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις του οργανισμού κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως
εξής:
31.12.2017
Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβολή φόρου εισοδήματος

31.12.2016

2.331,09

2.399,60

94,92

0,00

0,00

Προσωπικό-Λογ/σμοί προς απόδοση

2.500,42

0,00
4.859,67

Σύνολο

4.926,43

7.259,27

Ελληνικό Δημόσιο - λοιπές απαιτήσεις
Χρεώστες διάφοροι

3.6 Προπληρωμένα έξοδα
Τα προπληρωμένα έξοδα του οργανισμού κατά την 31.12.2017 αφορούν σε προκαταβολή
μισθοδοσίας για το Α’ δεκαπενθήμερο του 2018 στο προσωπικό.
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3.7 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του οργανισμού κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016
αφορούν τα εξής :

31.12.2017
Ταμείο

31.12.2016

2.720,52

882,00

Καταθέσεις όψεως

383.531,41

429.991,46

Σύνολο

386.251,93

430.873,46

Η διαχείριση των κεφαλαίων του Νομικού Προσώπου διενεργείται στο πλαίσιο της μέγιστης
δυνατής εξασφάλισης της περιουσίας του και κατά συνέπεια της απρόσκοπτης συνέχισης της
λειτουργίας του.
Από τις 28 Ιουνίου 2015 μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου οι
Ελληνικές τράπεζες αρχικά τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στη κίνηση
κεφαλαίων (capital controls). Σήμερα οι Ελληνικές τράπεζες λειτουργούν κανονικά αλλά
παραμένουν σε ισχύ, έστω και με διαφοροποιήσεις, οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων. Η
ταμιακή διαχείριση στο Νομικό Πρόσωπο, στο πλαίσιο της διαφοροποίησης του κινδύνου
ρευστότητας, έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να αντιμετωπίσει κατά το δυνατόν επιπτώσεις από
την επιβολή περιορισμού κεφαλαίων στην εγχώρια αγορά.

3.8 Λογαριασμοί Καθαρής θέσης
3.8.1. Κεφάλαιο
Το σύνολο του Κεφαλαίου του Οργανισμού ανερχόταν στις 31/12/2017 σε € 158.101,93 και αφορά
στη διαφορά μεταξύ των στοιχείων Ενεργητικού και των Προβλέψεων και Υποχρεώσεων κατά την
απογραφή που διενεργήθηκε την 31.12.2015.
Δεν υπήρξε αύξηση του κεφαλαίου στην τρέχουσα περίοδο.
3.8.2. Αποτελέσματα εις νέο
Τα αποτελέσματα εις νέο του Νομικού Προσώπου κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016
αναλύονται ως εξής :
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31.12.2017

31.12.2016

Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων

323.031,80

0,00

Αποτέλεσμα χρήσης

(88.783,35)

323.031,80

Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο

234.248,45

323.031,80

3.9 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
3.9.1. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Προβλέψεις παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία
(α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου καλύπτονται από συνταξιοδοτικό ταμείο
υποστηριζόμενo από το Ελληνικό κράτος. Κάθε υπάλληλος μαζί με το νομικό πρόσωπο απαιτείται
να καταβάλουν ένα ποσό υπολογιζόμενο επί του μηνιαίου μισθού. Κατά την αποχώρηση, το
συνταξιοδοτικό ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, το
νομικό πρόσωπο δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές παροχές στο πλαίσιο
αυτού του σχεδίου. Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης και ανήλθαν σε € 107.613,57.
(β) Αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού: Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε
εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως. Το
ποσό της αποζημιώσεως εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου
την ημέρα της απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεώς του. Ο ελληνικός εμπορικός νόμος, προβλέπει ότι τα
νομικά πρόσωπα θα πρέπει να σχηματίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και
τουλάχιστον για την υποχρέωση που δημιουργείται επί αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως (40%
της συνολικής υποχρεώσεως).
Εκτιμάται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του
σχετικά μικρού αριθμού του προσωπικού ότι, δεν θα προέκυπταν σημαντικές διαφορές στο
σχηματισμό των προβλέψεων που θα υπολογίζονταν με βάση αναλογιστική μελέτη. Κατά συνέπεια
κρίθηκε ότι δεν είναι σκόπιμη η ανάληψη του κόστους σύνταξης της αναλογιστικής μελέτης.
Ο Οργανισμός εμφάνισε στα αποτελέσματα χρήσης, επιβάρυνση για το σχηματισμό σχετικής
πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 3.072,85.
3.9.2. Λοιπές Προβλέψεις
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Στις λοιπές προβλέψεις περιλαμβάνεται πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους ποσού
€145.000,00 για δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2018 σε βάρος του
Οργανισμού.
3.10 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.10.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις του οργανισμού κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται
ως εξής :

31.12.2017
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο εμπορικών υποχρεώσεων

31.12.2016

34.766,74

51.605,33

0,00

0,00

34.766,74

51.605,33

3.10.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις του οργανισμού κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως
εξής:

31.12.2017
2.544,98

31.12.2016
8.926,96

390,66

2.091,57

0,00

724,00

Λοιποί φόροι και τέλη

10.088,60

10.433,65

Υποσύνολο λοιπών φόρων και τελών

10.479,26

13.249,22

Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Υποσύνολο Οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης

2.726,63
2.726,63

53.969,68
53.969,68

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

5.037,98

33.516,26

Λοιποί πιστωτές

1.109,49
6.147,47

826,28
34.342,54

21.898,34

110.488,40

Φόρος εισοδήματος κερδών
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού
Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων

Υποσύνολο λοιπών υποχρεώσεων
Σύνολο μη εμπορικών υποχρεώσεων
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3.11 Κύκλος εργασιών
-

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται κατά δραστηριότητα κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 ως
εξής:

Κύκλος εργασιών

31.12.2017

Έσοδα από προγράμματα Κολύμβησης

31.12.2016

175.093,12

169.279,40

Έσοδα από προγράμματα Τέννις

19.362,60

19.766,85

Έσοδα από προγράμματα Ρυθμικής Γυμναστικής

19.020,40

17.412,50

Έσοδα από προγράμματα Στίβου

15.852,65

13.431,55

Έσοδα από προγράμματα Ενόργανης Γυμναστικής

10.891,80

9.316,70

Έσοδα από προγράμματα Αεροβικής Γυμναστικής

11.289,00

8.870,20

Έσοδα από προγράμματα Παραδοσιακών Χορών

7.034,60

2.760,00

Έσοδα από προγράμματα Water Polo

1.658,60

1.473,84

0,00

450,00

260.202,77

242.761,04

Έσοδα από απλές εγγραφές
Σύνολο

3.12 Επιχορήγηση από το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά την ετήσια Επιχορήγηση από το Δήμο Ελληνικού
Αργυρούπολης για τη χρήση 2017. Η επιχορήγηση αποφασίστηκε με την με νούμερο 6 της
20/01/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και
τροποποιήθηκε με την με νούμερο 419 της 22/12/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.

3.13 Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έσοδα

31.12.2017

31.12.2016

Έσοδα από ενοίκια

7.650,00

7.650,00

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

1.612,57

17.376,94

Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

5.772,15

7.408,98

15.034,72

32.435,92

Σύνολο
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3.14 Δαπάνες προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 ανέρχεται
σε άτομα :

Κατηγορία προσωπικού

31.12.2017

31.12.2016

Υπάλληλοι αορίστου χρόνου

9

9

Υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου

14

14

Υπάλληλοι με σύμβαση μίσθωσης έργου

2

2

Υπάλληλοι ωρομίσθιοι μερικής απασχόλησης

2

2

Υπάλληλοι με προσωρινή δικαστική απόφαση

2

2

Σύνολο

29

29

Ο Οργανισμός σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

Κόστος προσωπικού

31.12.2017

31.12.2016

Μισθοί υπαλλήλων:

363.419,16

229.213,62

Κόστος κοινωνικών επιβαρύνσεων:

107.613,57

145.579,74

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

3.758,01

0,00

0,00

92.526,60

474.790,74

467.319,96

Αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία :
Σύνολο

3.15 Αμοιβές τρίτων
Οι αμοιβές τρίτων κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές τρίτων

31.12.2017

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών

31.12.2016

27.190,30

26.405,94

1.140,81

992,00

0,00

12.933,54

23.347,17

12.466,38

Αμοιβές μηχανογράφησης

4.956,70

3.000,00

Αμοιβές μελών Δ.Σ.

6.963,02

9.093,12

63.884,50

2.857,50

127.482,50

67.748,48

Αμοιβές ελέγχου ποιότητας νερού
Αμοιβές υπηρεσιών καθαριότητας αθλητικών χώρων
Αμοιβές υπηρεσιών φύλαξης αθλητικών χώρων

Διάφορες αμοιβές
Σύνολο
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3.16 Παροχές τρίτων
Οι παροχές τρίτων κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως εξής:

Παροχές τρίτων

31.12.2017

Τηλεπικοινωνίες

31.12.2016

7.004,56

12.612,00

930,00

223,20

1.300,00

1.443,04

Επισκευές και συντηρήσεις

71.178,39

56.146,18

Φωτισμός - Ύδρευση - Καθαριότητα

96.525,54

88.054,74

176.938,49

158.479,16

Ενοίκια
Ασφάλιστρα

Σύνολο

3.17 Φόροι – τέλη
Οι φόροι-τέλη κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως εξής:

Φόροι - τέλη

31.12.2017

Φ.Π.Α. εκπιπτόμενος στη Φορολογία Εισοδήματος

8.391,18

0,00

0,00

39,32

8.391,18

39,32

Λοιποί φόροι - τέλη
Σύνολο

31.12.2016

3.18 Διάφορα έξοδα
Τα διάφορα έξοδα κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως εξής:

Διάφορα έξοδα

31.12.2017

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

31.12.2016

27.302,80

8.212,84

Συνδρομές - εισφορές

2.170,00

413,34

Έντυπα - γραφική ύλη

5.610,33

2.820,82

205.043,60

222.423,88

2.519,26

2.197,46

21.821,40

2.786,98

228,59

1.124,30

264.695,98

239.979,62

Υλικά άμεσης αναλώσεως
Εξοδα δημοσιεύσεων
Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
Διαφορα έξοδα
Σύνολο
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3.19 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως εξής:
Αποσβέσεις

31.12.2017

Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων

31.12.2016

3.162,76

3.078,20

Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

25.969,78

8.860,91

Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

28.043,74

1.086,36

3.576,36

1.801,94

60.752,64

14.827,41

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων
Σύνολο

3.20 Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως εξής:
Λοιπά έξοδα

31.12.2017

31.12.2016

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

527,61

1.621,48

Σύνολο

527,61

1.621,48

3.21 Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως εξής :
Πιστωτικοί τόκοι

31.12.2017

Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως

31.12.2016

176,13

456,76

3.22 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος για τις χρήσεις 2016 και 2017, υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 46
του Ν.4172/2013 και αφορά στα έσοδα του Οργανισμού από τόκους και εκμίσθωση ακινήτων.
Η ανάλυση του φόρου κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 είναι η εξής :
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Φόρος εισοδήματος

31.12.2017

Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων

31.12.2016

7.650,00

7.650,00

176,13

388,25

Φορολογητέο εισόδημα

7.826,13

8.038,25

Φόρος που αναλογεί

2.269,58

2.331,09

275,40

275,40

2.544,98

2.606,49

Έσοδα από τόκους

Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου μισθωμάτων
Φόρος εισοδήματος

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ανέρχονταν σε 29% για τις χρήσεις 2016 και 2017.
3.24 Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Δεν υπάρχουν άλλα έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερης σημασίας.

3.25 Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Δεν ενσωματώθηκαν τόκοι στην αξία περιουσιακών στοιχείων.
3.26 Συμψηφισμός εσόδων και εξόδων
Δεν διενεργήθηκε.

3.27 Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Εκτός από τα τακτικά έσοδα από τα αθλητικά προγράμματα και της επιχορήγησης από το Δήμο
Ελληνικού Αργυρούπολης δεν υπάρχουν άλλα έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερης σημασίας.
4.Διακανονισμοί που δεν περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Δεν υπάρχουν, διακανονισμοί με τρίτους που δεν περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις καθώς και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τέτοιων διακανονισμών όπου οι κίνδυνοι ή
τα οφέλη αυτών να είναι σημαντικά και να απαιτείται η δημοσιοποίηση τους για σκοπούς της
εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης του νομικού προσώπου.
5. Κάλυψη υποχρεώσεων με εξασφαλίσεις, ένδειξη της φύσης και της μορφής εξασφαλίσεων
Δεν υπάρχουν χρέη και κατά συνέπεια δεν έχουν δοθεί εξασφαλίσεις σχετικές μ’ αυτά.
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6. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις που
δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Εγγυήσεις
Ο οργανισμός έχει λάβει εγγυητική επιστολή ύψους € 4.500,00 από εκμισθωτή του για εγγύηση
ενοικίων.
β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
1) Ο Οργανισμός δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την σύσταση του. Σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 11 του Ν.4174/2013 «Διατάξεις περί παραγραφής του
δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών,
εισφορών, προστίμων» εκτιμάται ότι έχει παραγραφεί το δικαίωμα των φορολογικών αρχών για
φορολογικό έλεγχο του Οργανισμού έως και την χρήση 2011. Κατά συνέπεια ανέλεγκτες
φορολογικά παραμένουν οι χρήσεις που έληξαν από την 31.12.2012 έως και την 31.12.2017.
Εάν κατά την εξέταση των φορολογικών δηλώσεων, από τις φορολογικές αρχές, των ετών που
παραμένουν ανέλεγκτα, προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν
θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
2) Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων υφίσταται σε εκκρεμότητα αγωγή τρίτου
κατά του Οργανισμού με την οποία, βάσει προσωρινά εκτελεστής απόφασης, διεκδικείται το ποσό
των €30 χιλ. Ο Οργανισμός θα ασκήσει έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης εκτιμώντας ότι θα
δικαιωθεί και κατά συνέπεια δεν έχει σχηματίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις για τον κίνδυνο καταβολής αποζημίωσης.
Εκτός των προαναφερόμενων δεν υπάρχουν λοιπές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες
υποχρεώσεις και κατά συνέπεια ούτε εξασφαλίσεις που να έχουν δοθεί από το νομικό πρόσωπο
σχετικά με αυτές.
γ) Ενδεχόμενες απαιτήσεις
Κατά Πράξεων επιβολής προστίμων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνολικού ποσού €500 χιλ. περίπου, ο
Οργανισμός έχει υποβάλει ενστάσεις, οι οποίες αρχικά έγιναν δεκτές από την Τοπική Διοικητική
Επιτροπή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γλυφάδας. Μετά από προσφυγή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πειραιά, κατά των αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του, θα κριθεί
οριστικά εάν παραμείνουν σε ισχύ οι ανωτέρω Πράξεις επιβολής προστίμων, τις οποίες
επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός αποπληρώνει κανονικά έως σήμερα.
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7. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη

Α. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

31.12.2017
6.963,02

31.12.2016
9.093,12

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης

0,00

0,00

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία:

0,00

0,00

Προκαταβολές και πιστώσεις:

0,00

0,00

Λοιπές συναλλαγές - ταξίδια :

0,00

0,00

Υποχρεώσεις σε μέλη:

0,00

0,00

Απαιτήσεις από μέλη:

0,00

0,00

Αμοιβές στο πλαίσιο των καθηκόντων τους:

8. Τα ποσά των υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου που καθίστανται απαιτητά μετά από
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις πληρωτέες μετά από πέντε (5) έτη.

9. Επιμετρήσεις στην εύλογη αξία και περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες
βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης
Δεν έγιναν επιμετρήσεις κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε εύλογη αξία.

10. Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού
Δεν υπάρχει.
11. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών ή λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών
Δεν υπήρξαν αλλαγές ώστε να γίνει αναφορά στο γεγονός και στους λόγους που οδήγησαν στην
αλλαγή ή τη διόρθωση, καθώς και να γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα
κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

12. Κίνδυνος προοπτικής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
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Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
του Νομικού Προσώπου, ώστε να γνωστοποιηθεί η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα
μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.
13. Παρέκκλιση από την εφαρμογή διάταξης του ν.4308/2014
Δεν έγινε παρέκκλιση από εφαρμογή διάταξης του νόμου 4308/2014 προκειμένου να εκπληρωθεί η
υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης και κατά συνέπεια δεν
υφίστανται επιπτώσεις παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση
και στα αποτελέσματα, ώστε να παρατεθούν πλήρως στο προσάρτημα.
14. Διάθεση κερδών
Δεν συντρέχει περίπτωση απόφασης πρότασης διανομής κερδών και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν
μερίσματα που να καταβλήθηκαν στη χρήση.
15. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4483/2017 « (ΦΕΚ Α' 107/31-7-2017) στα Νομικά Πρόσωπα
που εφαρμόζουν το π.δ. 315/1999 (Λογιστικό Σχέδιο Δήμων) προστίθενται και τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου. Η σχετική διάταξη για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ισχύει από
31/7/2017 και η έναρξη εφαρμογής του π.δ. θα γίνει από την 1/1/2018. Μέχρι και τη χρήση 2017,
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν ως λογιστικό πλαίσιο το Ν.4308/2014. Δεν υπάρχουν
άλλα σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν μετά το τέλος της περιόδου, οι χρηματοοικονομικές
επιπτώσεις των οποίων δεν απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της
κλειόμενης περιόδου.
Αργυρούπολη, 18 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Λογιστής

ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : AK780801

ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : AΖ085226

ΓΚΡΙΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ. : AI116422
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0052942
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