
 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) 

Περιουσιακά στοιχεία   2015   2014 

Πάγια       701.039,86      689.438,96 

Μείον: Αποσβεσμένα   -   699.175,61      -687.052,29 

Απομειωμένα                      -        0,00 

Αποθέματα                      -        0,00 

Απαιτήσεις         69.377,96      12.951,99 

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα                      -        0,00 

Λοιπά       213.332,27      145.998,58 

Σύνολο ενεργητικού      284.574,48         161.337,24    

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις         

Κεφάλαια και αποθεματικά       108.495,52      90.766,16 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                      -         -  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       176.078,96      70.571,08 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων      284.574,48         161.337,24    
     

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) 

  2015 2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)                      -       -  

Λοιπά συνήθη έσοδα       210.246,44           187.133,94    

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)                      -                           -      

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών                      -                           -      

Παροχές σε εργαζόμενους -     101.911,76    -     102.305,23    

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων -       12.123,32    -       47.275,77    

Λοιπά έξοδα και ζημιές -       78.542,27    -       49.317,32    

Λοιπά έσοδα και κέρδη                      -                           -      

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)                60,27    -              53,41    

Αποτέλεσμα προ φόρων         17.729,36    -       11.817,79    

Φόροι     

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους         17.729,36    -       11.817,79    
   

 



 

  

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ                                                                                                                                              
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Επωνυμία                      
παρ.3α αρθρου29 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Νομικός τύπος                      
παρ.3β αρθρου29 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Περίοδος αναφοράς                      
παρ.3γ αρθρου29 

01/01/2015 - 31/12/2015 

Δεύθυνση της έδρας                      
παρ.3δ αρθρου29 

ΤΕΡΜΑ ΔΑΣΙΛΙΟΥ, ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Δημόσιο μητρώο                      
παρ.3ε αρθρου29 

Δεν υπάρχει υποχρέωση 

Συνεχιζόμενη 
δραστηριότ.                      
παρ.3στ. Αρθρου29 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας  

Εκκαθάριση                      
παρ.3ζ αρθρου29 

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση 

Κατηγορία οντότητας                      
παρ.3η αρθρου 29 

Πολύ μικρή με διπλογραφικά στοιχεία 

Κατάρτηση 
χρηματ/κων 
καταστάσεων                      
παρ.3θ αρθρου29 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σε πλήρη συμφωνία 
με τον Ν.4308/2014 

Ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις, που 
δεν εμφανίζονται 
στον ισολογισμό                     
παρ.16 Αρθρου29 

Δεν συντρέχουν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 
στον ισολογισμό, όπως εγγυήσεις, ενδεχόμενη υποχρέωση για αποζημίωση 
προσωπικού, ενδεχόμενη υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 
ή υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 
31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό). 



 

  

 

Τα ποσά 
προκαταβολών και 
πιστώσεων που 
χορηγήθηκαν στα 
μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και 
εποπτικών 
συμβουλίων, με μνεία 
του επιτοκίου, των 
όρων χορήγησης και 
των ποσών που 
επιστράφηκαν, 
διαγράφηκαν ή δεν 
εισπράχθηκαν λόγω 
αποποίησης, καθώς 
και τις δεσμεύσεις 
που αναλήφθηκαν 
για λογαριασμό τους, 
με οποιαδήποτε 
εγγύηση. Τα στοιχεία 
αυτά 
γνωστοποιούνται 
αθροιστικά για κάθε 
κατηγορία των 
προσώπων αυτών.                                  
παρ.25 αρθρου 29 

Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων 

Χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις που 
συντάχθηκαν                            
παρ. 34 άρθρου 29 

Συντάχθηκαν συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 και Β6 αντίστοιχα 

 

 


