ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρ. Μητρώου Πρωτοδ. Αθηνών.: 311915

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

Έκθεσης Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Ανάθεση εργασίας
Με την από 07/12/2020 εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΙΞ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», μας ανατέθηκε η διενέργεια των κατωτέρω
προσυμφωνημένων διαδικασιών για να εξεταστούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και
παρουσιάζονται στο Συνοπτικό Ισολογισμό και τη Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσης αυτής, που έληξε την 31.12.2019 και οι οποίες έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π. του Ν. 4308/2014), προκειμένου να
υποβληθούν από την «ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στο «Μητρώο
Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», όπως αυτό προσδιορίζεται στο
ΦΕΚ 3820/Β/9.9.2020.
Δεδομένα επί των οποίων βασίστηκε η εκτέλεση της εργασίας μας.
Καταστατικό
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 2018-2019
Οικονομικές καταστάσεις 31.12.2019 με συγκριτικά στοιχεία 31.12.2018
Λογιστικά αρχεία 2018-2019
Παραστατικά 2018-2019
Μισθοδοτικές καταστάσεις 2018-2019
Δηλώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 2018-2019
Φορολογικές δηλώσεις 2018-2019
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών (extraits) 2018-2019
Επιστολή διαβεβαιώσεων διοίκησης
Ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας
Η διοίκηση της «ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» έχει την
αποκλειστική ευθύνη για τη σύνταξη των προαναφερόμενων δεδομένων, τα οποία έχουν εγκριθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 08/12/2020 απόφασή του.
Ευθύνη Ελεγκτή
Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το
οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να διενεργήσουμε τις κατωτέρω
προσυμφωνημένες διαδικασίες:
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1.Αντιπαραβολή των δεδομένων του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων 2018-2019, και της Κατάστασης
Λογαριασμών (απλογραφικό ισοζύγιο) που παράχθηκε από το μηχανογραφικό σύστημα με τις
αντίστοιχες Συνοπτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσεως.
2.Αντιπαραβολή των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στο Συνοπτικό Ισολογισμό και στη
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019, οι
οποίες συντάχθηκαν από την «ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου, με το τηρούμενο από αυτή λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία.
3.Αντπαραβολή των δεδομένων της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παγίων Στοιχείων 2018-2019
με τα υπόλοιπα Ισοζυγίων και Οικονομικών Καταστάσεων κλειόμενης χρήσεως.
4.Αντιπαραβολή ισοζυγίων πελατών και λοιπών χρεωστών από το εμπορικό με τις Οικονομικές
Καταστάσεις.
5.Εξέταση λογαριασμών απαιτήσεων για την ύπαρξη τυχόν ασυνήθων ποσών, παλαιών
υπολοίπων, επισφαλειών και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων.
6.Αντιπαραβολή των δεδομένων της συγκεντρωτικής Κατάστασης Τραπεζικών Καταθέσεων με
αντίστοιχα υπόλοιπα ισοζυγίων και Οικονομικών Καταστάσεων κλειόμενης και προηγούμενης
χρήσεως.
7.Αντιπαραβολή των υπολοίπων τραπεζικών καταθέσεων τέλους κάθε χρήσεως με τα δεδομένα
των αντιγράφων των τραπεζικών λογαριασμών (extraits) Τραπεζών.
8.Αντιπαραβολή των υπολοίπων τραπεζικών καταθέσεων τέλους κάθε χρήσεως με τα δεδομένα
επιβεβαιωτικών επιστολών Τραπεζών που θα ληφθούν, απ’ ευθείας σε εμάς.
9.Εξέταση του σχηματισμού των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέψεων για
αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχωρήσεως για συνταξιοδότηση και των προβλέψεων για
επισφαλείς απαιτήσεις.
10.Ληψη επιστολής από το Νομικό Σύμβουλο της οικονομικής μονάδας για την ύπαρξη τυχόν
εκκρεμών δικών, στην οποία να αναφέρεται και το πιθανολογούμενο ποσό επιβαρύνσεως.
11.Αντιπαραβολή ισοζυγίων προμηθευτών και λοιπών πιστωτών από το εμπορικό με τη Γενική
Λογιστική και τον Ισολογισμό.
12.Εξέταση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία, στην οποία εμφανίζονται τα υπόλοιπα υποχρεώσεων της προηγουμένης χρήσεως, οι
συνολικές χρεώσεις και πιστώσεις χρήσεως των αντιστοίχων λογαριασμών, καθώς και τα
υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως.
13.Αντιπαραβολή υπολοίπων προηγούμενης χρήσεως προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία με τα αντίστοιχα υπόλοιπα ενάρξεως στα λογιστικά αρχεία της οικονομικής μονάδας.
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14.Εξέταση των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων και των δηλώσεων προς ασφαλιστικούς
οργανισμούς με τα δεδομένα των βιβλίων
15.Εξέταση των αποδοθέντων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών με τα σχετικά δικαιολογητικά
16.Εξέταση της εμπρόθεσμης αποδόσεως των οφειλόμενων φόρων και εισφορών προς το
Δημόσιο.
17.Εξέταση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Μισθοδοσίας, βάσει των μισθοδοτικών καταστάσεων
και αντιστοίχιση του συνολικού ποσού αποδοχών προσωπικού της χρήσεως με το αντίστοιχο
ποσό του λογαριασμού μισθοδοσίας, καθώς και με το αντίστοιχο ποσό της Οριστικής Δηλώσεως
αποδοχών, που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αντιστοίχιση κρατήσεων - εισφορών του
πίνακα με αντίστοιχους λογαριασμούς υποχρεώσεων.
18.Δειγματοληπτική εξέταση, κατά την κρίση του ελεγκτή, εάν έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ
τρίτων (π.χ. Φ.Μ.Υ., Ι.Κ.Α., λοιπές κρατήσεις κ.λπ.) για τις χρήσεις 2018-2019, και εάν ο
υπολογισμός τους έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
19.Εξέταση σημαντικών αποκλίσεων των εξόδων της ελεγχόμενης χρήσεως σε σχέση τα
αντίστοιχα της προηγουμένης χρήσεως (στις αναλύσεις των εξόδων παρατίθενται και τα
αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως).
20.Εξέταση (δειγματοληπτικά) των λογιστικών εγγράφων των λογαριασμών εξόδων των χρήσεων
2018-2019 βάσει νόμιμων παραστατικών και σχετικών εγκρίσεων των αρμοδίων οργάνων της
οικονομικής μονάδας.
21.Εξέταση Συγκεντρωτικής Κατάστασης των κατ' είδος εσόδων χρήσεως, και αντιπαραβολή με
αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης χρήσεως.
22.Εξέταση της κινήσεως των αναλυτικών λογαριασμών των εσόδων για την ύπαρξη τυχόν
σημαντικών ή ασυνήθων κονδυλίων.
23.Εξέταση για τις χρήσεις 2018-2019 για το εάν η «ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» έχει λάβει τακτική κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία της ή
δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου.
24.Λήψη επιστολής διαβεβαιώσεων της διοίκησης της οντότητας.
και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας στη παρούσα Έκθεση.
Σκοπός της εκτέλεσης των προσυμφωνημένων διαδικασιών
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και
παρουσιάζονται στο Συνοπτικό Ισολογισμό και τη Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων
χρήσεως 2019 και τα οποία έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π. του Ν. 4308/2014), προκειμένου να υποβληθούν από την «ΕΛΙΞ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη
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Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», για να εξεταστεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στο ΦΕΚ 3820/Β/9.9.2020.
Διαδικασίες που εκτελέστηκαν
Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω δεδομένα, διενεργήσαμε τις ακόλουθες
προσυμφωνημένες διαδικασίες.
1.Αντιπαραβάλλαμε τα δεδομένα του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων 2018-2019, και της Κατάστασης
Λογαριασμών (απλογραφικό ισοζύγιο) που παράχθηκε από το μηχανογραφικό σύστημα με τις
αντίστοιχες Συνοπτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσεως.
2.Αντιπαραβάλλαμε τα κονδύλια που περιλαμβάνονται στο Συνοπτικό Ισολογισμό και στη
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019, οι
οποίες συντάχθηκαν από την «ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου, με το τηρούμενο από αυτή λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία.
3.Αντιπαραβάλλαμε τα δεδομένα της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παγίων Στοιχείων 20182019 με τα υπόλοιπα Ισοζυγίων και Οικονομικών Καταστάσεων κλειόμενης χρήσεως.
4.Αντιπαραβάλλαμε τα ισοζύγια πελατών και λοιπών χρεωστών από το εμπορικό με τις
Οικονομικές Καταστάσεις.
5.Εξετάσαμε τους λογαριασμούς απαιτήσεων για την ύπαρξη τυχόν ασυνήθων ποσών, παλαιών
υπολοίπων, επισφαλειών και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων.
6.Αντιπαραβάλλαμε τα δεδομένα της συγκεντρωτικής Κατάστασης Τραπεζικών Καταθέσεων με
αντίστοιχα υπόλοιπα ισοζυγίων και Οικονομικών Καταστάσεων κλειόμενης και προηγούμενης
χρήσεως.
7.Αντιπαραβάλλαμε τα υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων τέλους κάθε χρήσεως με τα δεδομένα
των αντιγράφων των τραπεζικών λογαριασμών (extraits) Τραπεζών.
8.Αντιπαραβάλλαμε τα υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων τέλους κάθε χρήσεως με τα δεδομένα
επιβεβαιωτικών επιστολών Τραπεζών που θα ληφθούν, απ’ ευθείας σε εμάς.
9.Εξετάσαμε το σχηματισμό των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέψεων για
αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχωρήσεως για συνταξιοδότηση και των προβλέψεων για
επισφαλείς απαιτήσεις.
10.Λάβαμε επιστολή από το Νομικό Σύμβουλο της οικονομικής μονάδας για την ύπαρξη τυχόν
εκκρεμών δικών, στην οποία να αναφέρεται και το πιθανολογούμενο ποσό επιβαρύνσεως.
11.Αντιπαραβάλλαμε τα ισοζύγια προμηθευτών και λοιπών πιστωτών από το εμπορικό με τη
Γενική Λογιστική και τον Ισολογισμό.
12.Εξετάσαμε τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία, στην οποία εμφανίζονται τα υπόλοιπα υποχρεώσεων της προηγουμένης
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χρήσεως, οι συνολικές χρεώσεις και πιστώσεις χρήσεως των αντιστοίχων λογαριασμών, καθώς
και τα υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως.
13.Αντιπαραβάλλαμε τα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσεως προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία με τα αντίστοιχα υπόλοιπα ενάρξεως στα λογιστικά αρχεία της οικονομικής μονάδας.
14.Εξετάσαμε τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις προς ασφαλιστικούς
οργανισμούς με τα δεδομένα των βιβλίων.
15.Εξετάσαμε τους αποδοθέντες φόρους και ασφαλιστικές εισφορές με τα

σχετικά

δικαιολογητικά
16.Εξετάσαμε την εμπρόθεσμη απόδοση των οφειλόμενων φόρων και εισφορών προς το
Δημόσιο.
17.Εξετάσαμε

τη

Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας,

βάσει των

μισθοδοτικών

καταστάσεων και αντιστοιχήσαμε το συνολικό ποσό αποδοχών προσωπικού της χρήσεως με το
αντίστοιχο ποσό του λογαριασμού μισθοδοσίας, καθώς και με το αντίστοιχο ποσό της Οριστικής
Δηλώσεως αποδοχών, που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αντιστοιχίσαμε τις κρατήσεις εισφορές του πίνακα με αντίστοιχους λογαριασμούς υποχρεώσεων.
18.Εξετάσαμε δειγματοληπτικά, κατά την κρίση του μας, εάν έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ
τρίτων (π.χ. Φ.Μ.Υ., Ι.Κ.Α., λοιπές κρατήσεις κ.λπ.) για τις χρήσεις 2018-2019, και εάν ο
υπολογισμός τους έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
19.Εξετάσαμε αν υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις των εξόδων της ελεγχόμενης χρήσεως σε
σχέση τα αντίστοιχα της προηγουμένης χρήσεως (στις αναλύσεις των εξόδων παρατίθενται και τα
αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως).
20.Εξετάσαμε (δειγματοληπτικά) τις λογιστικές εγγραφές των λογαριασμών εξόδων των χρήσεων
2018-2019 βάσει νόμιμων παραστατικών και σχετικών εγκρίσεων των αρμοδίων οργάνων της
οικονομικής μονάδας.
21.Εξετάσαμε τη Συγκεντρωτική Κατάσταση των κατ' είδος εσόδων χρήσεως, και κάναμε
αντιπαραβολή με αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης χρήσεως.
22.Εξετάσαμε της κινήσεις των αναλυτικών λογαριασμών των εσόδων των χρήσεων 2018-2019
για την ύπαρξη τυχόν σημαντικών ή ασυνήθων κονδυλίων.
23.Εξετάσαμε τα βιβλία εσόδων- εξόδων και τα extraits των τηρούμενων λογαριασμών της
εταιρείας για τις χρήσεις 2018-2019 για το εάν η «ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» έχει λάβει τακτική κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία της ή δάνεια με εγγύηση
του Δημοσίου.
24.Λάβαμε επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης της οντότητας.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός

31/12/2019

6.1

31/12/2018

1.320,30

1.924,50

1.320,30

1.924,50

0,08

0,08

0,08

0,08

4.745,00

4.735,00

4.745,00

4.735,00

7.316,45
266.860,22

8.211,31
449.614,73

Σύνολο

274.157,93

457.807,30

Σύνολο κυκλοφορούντων

278.921,67

462.561,04

Σύνολο Ενεργητικού

280.242,05

464.485,62

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

6.2

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

7.1.1

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.1.2
7.1.3
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

31/12/2019

8

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο

162.870,75

244.980,77

Σύνολο

162.870,75

244.980,77

Σύνολο καθαρής θέσης

162.870,75

244.980,77

21.670,43
6.450,00

17.871,90
6.450,00

28.120,43

24.321,90

19.559,70
1.400,00
12.095,11
50.207,25
5.988,81

24.533,09
1.400,00
13.438,67
71.542,03
84.269,16

89.250,87

195.182,95

280.242,05

464.485,62

Σύνολο

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις

9

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

10.1.1

10.1.2

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

9
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Κύκλος εργασιών (εισφορές μελών, επιχορηγήσεις)
Κόστος πωλήσεων

11
11

Μικτό Αποτέλεσμα

31/12/2019

31/12/2018

1.158.439,00
1.142.949,55

1.652.382,00
1.493.822,26

15.489,45

158.559,74

Άλλα έσοδα

11

244.935,89

256.917,08

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα

11

340.000,51
0,00

444.806,65
0,00

-79.575,17

-29.329,83

1.134,85

1.310,00

-80.710,02

-30.639,83

1.400,00

1.400,00

-82.110,02

-32.039,83

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων
Χρεωστικοί τόκοι

11

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

10
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα 1/1/2018
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018
Υπόλοιπα 1/1/2019
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2019

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
Εις Νέο

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

0,00

277.020,60

277.020,60

0,00
0,00

-32.039,83
244.980,77
244.980,77

-32.039,83
244.980,77
244.980,77

0,00

-82.110,02
162.870,75

-82.110,02
162.870,75
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Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2019
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
β) Νομικός τύπος: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2019 - 31.12.2019
δ) Διεύθυνση της έδρας: Βερανζέρου 15, Αθήνα
ε) Αρ. Μητρώου Πρωτοδικείου Αθηνών.: 311915
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη
για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας.
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και
σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα
όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές
επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας
εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.
3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
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Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το
οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή
θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον
ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην
ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:


Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.



Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.



Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη.



Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη.



Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.



Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει
υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για
απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις
ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική
διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό
των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα
για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν
αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών
προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε
καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων
της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα
όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση των
λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε δέκα (10) έτη.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

«ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

13

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το
σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου
ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός
από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς
τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το
ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:


Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.



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

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται
ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται
μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν
τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:


Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας.



Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται
αποδεκτές από την Εταιρεία.
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3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε
δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση
ή επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων αναλώσιμων υλικών, εργασίας και
άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη
αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο,
στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος
χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το
κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Στην περίπτωση
αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος
πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις
περιουσιακών στοιχείων».
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα
ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των
προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν
είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του
ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και
ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι
οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη
σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα
αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι
σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη
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χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του
ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα
προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται
ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα
ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές
που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο
που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.
3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:


Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία
καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:


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



Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.



Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.



Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού
ολοκληρώσεως.



Τα έσοδα από είσπραξη επιχορηγήσεων καταχωρίζονται με την είσπραξή του

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν
συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως
υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την
ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια
γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται
εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία
και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό
τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά
περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.
3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Δεν πραγματοποιήθηκε διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως
του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού
Δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που σχετίζεται με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού.
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων
στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019

59.550,93
42.206,88
101.757,81

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019

57.624,43
42.813,08
100.437,51

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019

1.320,30

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων
στοιχείων

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 01.01.2019
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019

1.612,00
0,00
1.612,00
1.611,92
0,00
1.611,92
0,08

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
7.1.1. Λοιπά
Στα λοιπά περιλαμβάνονται δοσμένες εγγυήσεις που έχουν δοθεί σε παρόχους ρεύματος και στους
εκμισθωτές των κτιρίων που έχει μισθώσει η εταιρεία.
7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις

31.12.2019

Απαίτηση από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Επιστρεπτέος ΦΠΑ
Σύνολο
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31.12.2018
6.450,00
1.761,31
8.211,31
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7.1.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2019
388,86
266.471,36
266.860,22

31.12.2018
2.795,70
446.819,03
449.614,73

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
Το καταβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2019 σε ποσό ευρώ μηδέν.
9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε
περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των
εργαζομένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι
εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Η οφειλόμενη
αποζημίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε
περίπτωση απόλυσης.
Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία που παρουσιάζεται στις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις υπολογίστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω και χωρίς τη διενέργεια
αναλογιστικής μελέτης καθώς εκτιμάται ότι λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων, η τυχόν
διαφορά που θα προέκυπτε δεν θα ήταν σημαντική.
Η κίνηση της υποχρεώσεως που έχει καταχωριστεί στον ισολογισμό έχει ως εξής:
31.12.2019
Υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
Σχηματισμός υποχρέωσης τρέχουσας χρήσης
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό

31.12.2018

17.871,90
3.798,53
0,00
21.670,43

14.242,67
3.629,23
0,00
17.871,90

31.12.2019
19.559,70

31.12.2018
24.533,09

19.559,70

24.533,09

10. Υποχρεώσεις
10.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Σύνολο
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10.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Οφειλόμενα μισθώματα
Σύνολο

31.12.2019
2.988,81
3.000,00

31.12.2018
80.782,76
3.486,40

5.988,81

84.269,16

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα

31.12.2019

31.12.2018

Επιχορηγήσεις
Συνδρομές
Δωρεές
Πωλήσεις υπηρεσιών

1.321.826,30
18.567,59
8.000,00
54.981,00

1.784.663,18
14.724,90
0,00
109.911,00

Σύνολο

1.403.374,89

1.909.299,08

Σημειώνεται ότι για τις χρήσεις 2018-2019 η ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ δεν έχει λάβει τακτική κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία της ή δάνεια με
εγγύηση του Δημοσίου (Κ.Υ.Α. 10616/9-9-2020 (Β΄3820) , άρθρο 2 , παράγραφος 1 ,περίπτωση
ε.).
Έξοδα

31.12.2019

31.12.2018

Αποδοχές προσωπικού
Έξοδα τραπέζης
Αμοιβές και έξοδα λογιστών
Ενοίκια
Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικά
Φωτισμός
Εξοπλισμός
Έντυπα και γραφική ύλη
Αναλώσιμα
Άλλα έξοδα για την πραγματοποίηση του σκοπού
ΦΠΑ Δαπανών
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

1.014.342,13
1.134,85
7.200,00
47.084,58
3.923,00
385,17
21.290,97
42.206,88
18.511,81
5.198,22
274.307,94
46.100,83
3.798,53

1.476.909,00
1.310,00
7.200,00
51.709,00
3.514,00
270,00
4.375,00
19.671,00
6.645,00
5.412,00
306.777,00
53.917,68
3.629,23

Σύνολο

1.485.484,91

1.941.338,91

Το σύνολο των ανωτέρω εξόδων επιμερίζεται σε κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης και χρεωστικούς
τόκους όπως παρουσιάζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία.
9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την εξάπλωση του ιού
COVID-19 ως "έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία". Τον Μάρτιο 2020 ο
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