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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τα μέλη του Σωματείου ΣΕΒ-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Σωματείου ΣΕΒ-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (το 
Σωματείο), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων 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 Σωματείου ΣΕΒ-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και τη 
χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 
όπως ισχύει.   

Βάση γνώμης 

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 ενότητα της έκθεσής μας 
“Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Σωματείο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 
για τη γνώμη μας. 

Άλλο Θέμα 

Στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνεται ο Προϋπολογισμός του έτους 2022. Η γνώμη μας επί 
των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του έτους 2022 και δεν εκφράζουμε με τη 
γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα ή διασφάλισης επί αυτών. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών 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 Οικονομικών Καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του 
Σωματείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται 
με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
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δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το Σωματείο ή να διακόψει τη δραστηριότητά 
του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Οικονομικές Καταστάσεις, στο σύνολο τους, 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, 
η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση 
ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις Οικονομικές Καταστάσεις, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 
αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο 
κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται 
σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Σωματείου. 

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

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του 
Σωματείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των Οικονομικών 
Καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά 
μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά 
γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Σωματείο να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

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. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ενεργητικό Σημ. 31/12/2021  31/12/2020 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώματα πάγια     
Ακίνητα 5.1 24.787,80   27.510,28  
Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.1 1.179,22   1.794,47  
Λοιπός εξοπλισμός 5.1 74.153,25   59.673,03  
Σύνολο        100.120,27            88.977,78   
     
Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία     
Λοιπά άυλα 5.2  43.502,18    31.882,74  
Σύνολο   43.502,18    31.882,74  
     
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     
Λοιπές απαιτήσεις  4.613,29   4.613,29  
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 5.3 1.391.750,20   1.494.519,73  
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι  1.120,68   1.120,68  
Σύνολο   1.397.484,17    1.500.253,70  
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   1.541.106,62    1.621.114,22  
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
     
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     
Λοιπές απαιτήσεις 6.1 45.610,54   55.241,14  
Έξοδα επόμενων χρήσεων 6.3 99.495,00   90.852,00  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.2 2.747.252,60   1.964.507,00  
Σύνολο   2.892.358,14    2.110.600,14  
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   2.892.358,14    2.110.600,14  
     
Σύνολο Ενεργητικού   4.433.464,76    3.731.714,36  
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Παθητικό Σημ.     31/12/2021      31/12/2020 
Καθαρή θέση     
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   3.170.742,22  2.385.541,16 
Σύνολο 7.1  3.170.742,22   2.385.541,16 

     
Σύνολο καθαρής θέσης   3.170.742,22  2.385.541,16 

     
Προβλέψεις     
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 7  100.610,03    81.570.03 
Σύνολο προβλέψεων   100.610,03   81.570,03 
     
Υποχρεώσεις     
     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Λοιποί φόροι και τέλη 8.1 87.311,50  78.302,90 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 8.2 72.346,83  83.688,56 
Λοιπές υποχρεώσεις 8.3 170.037,32  235.767,86 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 8.4 832.416,86  866.843,85 
Σύνολο  1.162.112,51  1.264.603,17 

     
Σύνολο υποχρεώσεων  1.262.722,54    1.346.173,2  

     
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων  4.433.464,76   3.731.714,36  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 
 Σημ. 

01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

    
Έσοδα προς εκπλήρωση σκοπού 9  4.567.042,43  4.306.292,92 
Έξοδα διοίκησης 10  (3.780.071,22) (3.528.754,65) 
Λοιπά έξοδα και ζημίες 11  (816,52)   (0,00)  
Λοιπά έσοδα και κέρδη 11  0 23.828,3 
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων    786.154,69    801.366,57  
    
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 12  45,64   376,86  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12  (999,27)   (1.285,68)  
Αποτέλεσμα προ φόρων  785.201,06 800.457,75 
    
Φόροι εισοδήματος 13  0,00   0,00  
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   785.201,06  800.457,75 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

 31/12/2021 

 

31/12/2020 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ    
Δαπάνες προσωπικού 1.910.437,40  1.998.592,88 
Αποζημιώσεις προσωπικού και λοιπές αμοιβές 17.855,00  108.260,00 
Εκδηλώσεις – Δράσεις Δημοσιότητας 291.521,33  166.052,83 
Δαπάνες λειτουργίας 129.774,00  159.090,64 
Μισθώματα & υπηρεσίες κτιρίου 295.265,07  224.326,13 
Συνδρομές σε οργανώσεις 276.576,23  145.917,32 
Δαπάνες γραφείου Βρυξελλών 130.000,00  120.000,00 
Εκροές ειδικών προγραμμάτων 0,00  21.320,00 
Πάγιος εξοπλισμός & Λογισμικό 104.393,61  81.998,90 
Μελέτες & Έρευνες 430.342,00  70.122,00 
Αμοιβές τρίτων 103.217,52  77.678,85 
Ταξίδια 3.827,21  4.053,15 
Εκροές για διεθνείς εκδηλώσεις 10.041,05  14.060,37 
Χαρτόσημο εισπράξεων συνδρομών 45.325,06  49.801,38 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Στέγη Α.Ε.  0,00  0,00 
Πληρωμές υπέρ τρίτων  124.108,00  98.330,60 
Διαφορά εισπράξεων – πληρωμών 782.745,60  987.931,54 

 4.655.429,08  4.327.536,59 
    

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ    
  

 
 

Συνδρομές και διάφορα έσοδα 4.655.429,08  4.327.536,59 
 

4.655.429,08  4.327.536,59 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
              2022 
Εισπράξεις   

Τακτικές συνδρομές 3.300.000,00 

Έκτακτες συνδρομές εκδηλώσεων 500.000,00 

Έκτακτες συνδρομές λοιπές 100.000,00 

Διεθνείς εκδηλώσεις 7.500,00 

Λοιπά 190.000,00 

  4.097.500,00 

Πληρωμές 
 

Δαπάνες προσωπικού 2.180.000,00 

Αποζημιώσεις προσωπικού και λοιπές αμοιβές 60.000,00 

Εκδηλώσεις – Δράσεις Δημοσιότητας 450.000,00 

Δαπάνες λειτουργίας 160.000,00 

Μισθώματα και υπηρεσίες κτιρίου 350.000,00 

Συνδρομές σε οργανώσεις 254.200,00 

Δαπάνες γραφείου Βρυξελλών 130.000,00 

ΑΜΚ & Λοιπές Δαπάνες Στέγη Α.Ε. 20.000,00 

Πάγιος εξοπλισμός & Λογισμικό 250.000,00 

Μελέτες & Έρευνες  240.000,00 

Αμοιβές τρίτων 100.000,00 

Ταξίδια 69.000,00 

Εκροές για διεθνείς εκδηλώσεις 7.500,00 

Χαρτόσημο εισπράξεων συνδρομών 50.000,00 

Πληρωμές υπέρ τρίτων 190.000,00 

  4.510.700,00 

Ταμειακό πλεόνασμα / Έλλειμμα περιόδου -413.200,00 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 -22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

1. Γενικές πληροφορίες και σύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών  

 
Ο ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (εφεξής ο Σύνδεσμος ή το Σωματείο) έχει σκοπό: 
 

 Την μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων 
των μελών του και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστηρίξεως μεταξύ των 
μελών του. 
 

 Την μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν τη 
μεταποίηση-βιομηχανία και κάθε συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα, με μόνιμη οργάνωση και 
μορφή νομικού προσώπου, που συμβάλλουν στην ανάπτυξή της και που ανταποκρίνονται σε επί 
μέρους λειτουργίες της βιομηχανίας, ιδίως την οργάνωση, την ελεγκτική, την πληροφορική, την 
εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και εργατικού δυναμικού, τις δημόσιες σχέσεις, τη διαφήμιση, 
τη διανομή. 
 

 Την προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχειρήσεως, για να καταστεί συνείδηση μεταξύ του 
ευρύτερου κοινού, η σημασία του σε μία ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία. 

 
Ο Σύνδεσμος είναι σωματείο με έδρα Ξενοφώντος 5, Αθήνα, Τ.Κ. 10557. 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου (εφεξής οι οικονομικές καταστάσεις) για τη χρήση που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Μαΐου 2022 και τελούν υπό 
την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.  
 
 
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Συνδέσμου ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας  
 
Ο Σύνδεσμος διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική του ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 
 
3. Σύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών  
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
διατυπώνονται παρακάτω: 
 
3.1 Βάση κατάρτισης  
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής 
ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 4308/2014. 
 
Το Σωματείο με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του Νόμου 4308/2014 (άρθρο 2 παρ.2γ) εντάσσεται στις οντότητες 
μικρού μεγέθους. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του δουλευμένου 
και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές: 
 
3.1.1 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας η 

οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  Η δραστηριότητα του Συνδέσμου και ο τρόπος λειτουργίας 
αυτού επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία του COVID – 19.  Ο ΣΕΒ προσαρμόστηκε στις 
απαιτήσεις της πρωτόγνωρης αυτής κατάστασης αποτελεσματικά, με συνέπεια τον περιορισμό των 
δυσμενών επιπτώσεων στο έργο του καθώς και στα οικονομικά του μεγέθη.  Οι προοπτικές δε για το 
2022 στηρίζονται σε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, πάντα σε όμως συνάρτηση με την εξέλιξη της 
πανδημίας καθώς και των εν διεθνών εξελίξεων στα θέματα της ενέργειας.   
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3.1.2 Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και 
εξόδων. 
  

3.1.3 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 
 

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

 
3.1.5 

 
Αρχή της συνέπειας εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών από περίοδο σε περίοδο για να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  
 

3.1.6 Αρχή της συγκρισιμότητας των ποσών τρέχουσας και προηγούμενης περιόδου με εξαίρεση την 
πίστωση της πρόβλεψης για παροχές σε εργαζομένους που περιγράφεται στην σημείωση 7. 
 
 

3.2 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα του Συνδέσμου. 
  
3.3 Ενσώματα πάγια  
 
3.3.1 Ακίνητα, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός και λοιπά ενσώματα στοιχεία  
 
Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο 
κόστος κτήσεως. 
 
Ειδικότερα, στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 
 
 Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 
 Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού 

στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων.  

 Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων, 
όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου 
ή της χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. 
 

3.3.2 Αποσβέσεις  
 
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. 
 
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 εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 
 
 Κτίρια και εγκαταστάσεις κτηρίων 25 έτη 
 Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις 10 έτη 
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 
 Μεταφορικά μέσα 10 έτη 

 
3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Στην κατηγορία αυτή ο Σύνδεσμος έχει εντάξει τα προγράμματα λογισμικού. 
 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον σωρευμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε 
σωρευμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης 
ζωής τους, η οποία εκτιμάται σε πέντε (5) έτη.  
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3.5 Απομείωση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων  
 
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 των ζημιών 
απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα, ενώ όταν οι συνθήκες που τις 
προκάλεσαν παύουν να υφίστανται, αναστρέφονται και αναγνωρίζονται ως έσοδο στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων.  
 
Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν: 
 
α)  η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της 

κανονικής χρήσης του, 
β)  δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον, 
γ)  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  
δ) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου. 
 
Η απομείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται. 
 
Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική 
αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης. 
 
Παύση αναγνώρισης παγίων:  
 
Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή όταν δεν 
αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά 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 και 
περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. 
 
3.6 Μισθώσεις  
 
3.6.1 Λειτουργικές μισθώσεις  
 
Λειτουργία 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. 
 
3.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον Ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως 
κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της Διοίκησης του Συνδέσμου και το συμβατικό ή εκτιμώμενο 
χρόνο διακανονισμού τους. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από μετοχές και λοιπά χρεόγραφα, απαιτήσεις και 
από λοιπές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, ενώ 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης.  
 
Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα 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. 
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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, όπως:  
 
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 τους ή  
 
γ)  δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων 

που απορρέουν από αυτά. 
 
Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που εκτιμάται 
ότι θα ανακτηθεί από το στοιχείο αυτό. Αυτό το ποσό 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 όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι 
μόνιμου χαρακτήρα 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, όταν οι συνθήκες πάψουν να υφίστανται ως κέρδη στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
 
3.8 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. 
 
3.9 Καθαρή θέση  
 
Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν: 
 
α) Τα αποθεματικά, που σχηματίζονται βάσει αποτελεσμάτων εκάστοτε χρήσεως και  
β) Τα αποτελέσματα εις νέον. 
 
3.10 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. 
Διαφορές που προκύπτουν κατά το διακανονισμό των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη / ζημιές στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  
 
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 το Σωματείο καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 
απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης 
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση)αφού γίνει πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την 
ημερομηνία συνταξιοδότησης όπως περιγράφεται στην σημείωση 7. 
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3.11 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο οφειλόμενο 
ποσό τους. 
  
Ποσά που αφορούν υπερ 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 αυτές αναγνωρίσθηκαν 
αρχικά. 
 
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 
αποτελέσματα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων. 
 
3.12 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  
 
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό του. 
 
3.13 Αναγνώριση εσόδων  
 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και διακρίνονται από τα 
σχετικά έξοδα.  
 
Ειδικά τα έσοδα των συνδρομών αναγνωρίζονται σε ταμειακή βάση.  
 
Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν 
αυτά διαγράφονται από τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
3.14 Διαγραφή χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  
 
Ο Σύνδεσμος παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 
 
α)  Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών 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). 
 
Ο Σύνδεσμος 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 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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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις  
 
4.1. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  
 
Ο Σύνδεσμος απομειώνει την αξία των τυχόν απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες 
καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή.  
 
 
4.2. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από το Σύνδεσμο 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 Συνδέσμου. 
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5. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
5.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
 Κτίρια/ 

Προσθήκες σε 
ακίνητα τρίτων 

 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

      
Κόστος κτήσης 1 Ιανουαρίου 2020 69.918,45  7.768,62  896.433,14 
Προσθήκες 0,00  0,00  41.989,96 
Κόστος κτήσης 31 Δεκεμβρίου 2020 69.918,45  7.768,62     938.423,10 
Σωρευμένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2020 39.685,69  5.358,90  856.285,66 
Αποσβέσεις χρήσεις 2.722,48  615,25  22.464,41 
Σωρευμένες αποσβέσεις 31 Δεκεμβρίου 2020 42.408,17  5.974,15  878.750,07 
Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2020 27.510,28  1.794,47  59.673,03 
      
Μικτή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2021 69.918,45  7.768,62     938.423,10 
Προσθήκες 0,00  0,00            38.021,34 
Μικτή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2021 69.918,45  7.768,62  976.444,44 
Σωρευμένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2021 42.408,17  5.974,15  878.750,07 
Αποσβέσεις 2.722,48  615,25  23.541,12 
Σωρευμένες αποσβέσεις 31 Δεκεμβρίου 2021 45.130,65  6.589,40  902.291,19 
Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2021 24.787,80  1.179,22  74.153,25 
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5.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά, που αποσβένονται με συντελεστή 20% και ο πίνακας 
μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων έχει ως εξής:  
 
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα 
 € 
Κόστος κτήσεως  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  199.669,92  
Προσθήκες          24.976,82 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020  224.646,74  
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  180.984,77  
Αποσβέσεις  11.779,23  
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020  192.764,00  
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2020  31.882,74 

 
Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021  224.646,74  
Προσθήκες         22.975,48 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021  247.622,22  
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021  192.764,00  
Αποσβέσεις  11.356,04  
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021  204.120,04  
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2021  43.502,18 

 
 
 
5.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως  
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο 
κόστος κτήσεως 

 
 

 Συμμετοχές σε θυγατρικές 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  1.537.180,21  
Προσθήκες  0,00  
Απομειώσεις  (92.660,48) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020  1.444.519,73  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021  1.444.519,73  
Προσθήκες  0,00  
Απομειώσεις  (102.769,53) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021  1.341.750,20  
Ο Σύνδεσμος συμμετέχει στην κάτωθι Εταιρεία 
 

Επωνυμία 
Νομική 
μορφή 

Έδρα 
Ποσοστό 
συμμετοχής 

31/12/2021 
€ 

Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών 
Δράσεων Στέγη της Ελληνικής 
Βιομηχανίας 

Ανώνυμη 
Εταιρεία Ξενοφώντος 5, Αθήνα 100% 1.341.750,20 

Ο Σύνδεσμος επίσης είναι μόνιμο μέλος στο ΕΛΙΝΥΑΕ με συμμετοχή αξίας      50.000,00  
Σύνολο     1.391.750,20 
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6. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
6.1. Λοιπές απαιτήσεις  
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Απαιτήσεις από προσωπικό  30.518,59   33.702,96  
Λοιποί Χρεώστες  5.251,95 21.538,18 
Επιταγές εισπρακτέες  0,00 0,00 
Απαιτήσεις από ΦΠΑ χορηγήσεων  9.840,00  0,00  
Σύνολο  45.610,54   55.241,14  
   
   
6.2. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2021 31/12/2020 
Ταμείο  2.042,51   2.834,75  
Καταθέσεις όψεως  2.745.210,09  1.961.672,25  
Σύνολο  2.747.252,60   1.964.507,00  
   
 
6.3. Έξοδα επόμενων χρήσεων  
 
Τα έξοδα επόμενων χρήσεων αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 31/12/2021 31/12/2020 
Έξοδα συνδρομών  99.495,00   90.852,00  
Σύνολο         99.495,00  90.852,00  
   
 
7. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  
 
Το κονδύλι στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 31/12/2021 31/12/2020 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 100.610,03 81.570,03 

Σύνολο 100.610,03 81.570,03 

   
 
Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020 έχει ως 
εξής: 
 

 € 

Υπόλοιπο Υποχρέωσης  1 Ιανουαρίου 2019 104.918,33 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης/ έσοδα από αχρησιμοποίητη πρόβλεψη (23.348,30) 

Υπόλοιπο Υποχρέωσης 31 Δεκεμβρίου 2020 81.570,03 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 19.040,00 

Υπόλοιπο Υποχρέωσης 31 Δεκεμβρίου 2021 100.610,03 
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Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης 
υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των 
παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου 
εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης 
(το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»).  

 

Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το 
παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες 
που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα με αναλογική εφαρμογή, απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς 
το θέμα αυτό. Το Σωματείο  μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, υπολόγιζε τη πρόβλεψη 
κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και της 
τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης των εργαζομένων.  

 

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα 
να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των 
εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012.  

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής 
πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, 
σύμφωνα με  τα άρθρο 28 του Ν.4308/2014. 

 
Η επίδραση της εφαρμογής της Απόφασης της επιτροπής διερμηνειών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
   

 

31/12/2019 
όπως 
δημοσιεύτηκε 

Επίδραση 
αλλαγής 

1 Ιανουαρίου 
2020 μετά την 
επίδραση της 
αλλαγής 

 € € € 

Ίδια κεφάλαια  
  

Αποτελέσματα εις νεον / Αποθεματικά  1.388.331,74 196.751,67 1.585.083,41 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία  

301.670,00 (196.751,67) 104.918,33 

 

31/12/2020 
όπως 

δημοσιεύτηκε 

Επίδραση 
αλλαγής 

31 Δεκεμβρίου  
2020 μετά την 
επίδραση της 

αλλαγής 
 € € € 

Ίδια κεφάλαια  
  

Αποτελέσματα εις νέον / Αποθεματικά  2.180.998,29 204.542,87 2.385.541,16 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία  

286.112.90 (204.542,87) 81.570,03 

 
   

Κατάσταση Αποτελεσμάτων     

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού έξοδο/(έσοδο) (15.557,10) (7.791,20) (23.348,30) 
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7.1. Κίνηση αποθεματικών  
 
Η κίνηση των αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέο έχει ως εξής: 
 
 Ποσά σε € 
Υπόλοιπο αποθεματικών 01/01/2021 2.180.998,29 
Μεταφορά από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 204.542,87 
Αποτέλεσμα χρήσης   785.201,06  
Υπόλοιπο αποθεματικών 31/12/2021 3.170.742,22 
  
 
8. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 
8.1. Λοιποί φόροι και τέλη 
 
Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 
ΦΠΑ  7.200,00   0,00  
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών  78.813,17   77.374,57  
Φόρος επί αμοιβών τρίτων  1.298,33   928,33  
Σύνολο  87.311,50   78.302,90  
 
8.2. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  
 
Τα υπόλοιπα των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 
ΕΦΚΑ  71.933,56   83.275,29  
Εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. Αυτοαπασχολούμενων  413,27   413,27  
Σύνολο  72.346,83   83.688,56  
   
8.3. Λοιπές υποχρεώσεις  
 
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 
Λοιποί Πιστωτές  170.037,32  235.767,86 
Σύνολο  170.037,32   235.767,86  
 
Στους λοιπούς Πιστωτές συμπεριλαμβάνεται ποσό ΕΥΡΩ 99 χιλ. περίπου που αφορά υποχρέωση για 
συνδρομές (Σημ.6.3) 
   
8.4. Έσοδα επόμενων χρήσεων  
 
Τα έσοδα επόμενων χρήσεων αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 
Έσοδα επόμενων χρήσεων  832.416,86   866.843,85  
Σύνολο  832.416,86   866.843,85  
 
Τα έσοδα επόμενων χρήσεων αφορούν προεισπραγμένες συνδρομές μελών. 
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9. Λοιπά συνήθη έσοδα  
 
Τα λοιπά συνήθη έσοδα του Συνδέσμου αναλύονται ως εξής: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 
Έσοδα από συνδρομές  4.054.496,14   3.910.855,40  
Λοιπά συνήθη έσοδα  512.546,29   395.437,52  
Σύνολο  4.567.042,43   4.306.292,92  
 
Στα έσοδα από συνδρομές περιλαμβάνεται ποσό σε € 16.938,54 για το έτος 2021 ( ποσό σε € 121.994,45 για 
το έτος 2020 ) που αφορούν εισπραχθείσες συνδρομές μελών προηγούμενων χρήσεων.  
 
 
 
10. Έξοδα  
 
Τα έξοδα του Συνδέσμου - ανά λογιστική κατηγορία - αναλύονται ως εξής: 
 31/12/2021 31/12/2020 
Αμοιβές προσωπικού 1.898.689,64 2.118.604,19 
Αμοιβές για υπηρεσίες 660.385,72 261.969,10 
Ενέργεια 27.787,50 27.642,17 
Ύδρευση 183,00 953,00 
Τηλεπικοινωνίες 26.383,72 27.175,89 
Ενοίκια 226.308,00 228.009,50 
Ασφάλιστρα 907,98 21.241,13 
Μεταφορικά 0,00 0,00 
Αναλώσιμα 27.100,16 63.396,72 
Επισκευές και συντηρήσεις 23.598,25 30.646,94 
Διαφήμιση και προβολή 174.179,22 112.994,25 
Φόροι και τέλη 45.325,06 33.939,58 
Συνδρομές – Εισφορές  318.894,44 301.357,46 
Λοιπά Έξοδα  293.053,64 263.243,35 
Αποσβέσεις κτιρίων - τεχνικών έργων 2.722,48 2.722,48 
Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 615,25 615,25 
Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 23.541,12 22.464,41 
Αποσβέσεις λοιπών άυλων παγίων 11.356,04 11.779,23 
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού  19.040,00 0,00 
Σύνολο  3.780.071,22  3.528.754,65 
   
11. Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης  
 
Τα άλλα έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 
Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα )   (816,52)  480,00 
Αχρησιμοποίητη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (Σημ. 7) 

 0,00 23.348,30 
Σύνολο  (816,52) 23.828,3 
 
12. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)   
 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 31/12/2021 31/12/2020 
Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων  45,64   376,86  
Σύνολο  45,64   376,86  
 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 31/12/2021 31/12/2020 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα  999,27   1.285,68  
Σύνολο  999,27   1.285,68  
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13. Φόροι εισοδήματος  
 
Ο Σύνδεσμος απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος λόγω της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς του. 
Προκύπτουν από τα έξοδα λοιποί παρακρατούμενοι φόροι και ως εκ τούτου δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για 
τις χρήσεις 2016-2021. Η έκβαση ενδεχόμενου φορολογικού ελέγχου για τις παραπάνω χρήσεις, εκτιμάται ότι 
δεν θα επιφέρει πρόσθετους φόρους και επιβαρύνσεις και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις 
Οικονομικές Καταστάσεις. Επιπλέον, ο Σύνδεσμος δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση αναβαλλόμενων φόρων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308.    
 
 
14. Δαπάνες προσωπικού   
      31/12/2021    31/12/2020 
Μισθοί και ημερομίσθια    1.511.852,32    1.552.959,35 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις       308.587,77       358.983,21 
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού         78.249,55         80.311,63 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις προσωπικού  0,00   126.350,00  
Σύνολο  1.898.689,64   2.118.604,19  
   
15. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις και δεσμεύσεις  
 
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
 
Ο Σύνδεσμος δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων.  
 
β) Εγγυήσεις  
 
Ο Σύνδεσμος δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. 
 
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 
Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Συνδέσμου κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων. Σημειώνεται επίσης, ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.  
 
 
16. Μεταγενέστερα γεγονότα  
 
 
Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2021, που να χρήζουν 
γνωστοποίησης ή αλλαγής των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
 
 
 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022 
 

 
Ο Ταμίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου  

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής 

   
   
   
Μάρκος Βερέμης  Ευθύμιος Βιδάλης        
 


