
Χρήση 2016 Χρήση 2015 Χρήση 2016 Χρήση 2015

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Έσοδα από κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα 231.850,00 217.550,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.188.419,89 3.225.090,18 Οικονομικές ενισχύσεις -209.000,00 -200.000,00

Σύνολο 3.188.419,89 3.225.090,18 Υπηρεσίες -300,00 -310,00

Σύνολο κυκλοφορούντων 3.188.419,89 3.225.090,18 Μικτό αποτέλεσμα 22.550,00 17.240,00
Σύνολο ενεργητικού 3.188.419,89 3.225.090,18 Έξοδα διοίκησης -48.944,11 -50.846,22

Καθαρή θέση Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -26.394,11 -33.606,22

Καταβλημένα κεφάλαια Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 25.744,32 40.482,07

Κεφάλαιο 3.000.000,00 3.000.000,00 Αποτέλεσμα προ φόρων -649,79 6.875,85

Σύνολο 3.000.000,00 3.000.000,00 Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (έλλειμμα) -649,79 6.875,85

Αποτελέσματα εις νέο 13.751,88 14.401,67

Σύνολο 13.751,88 14.401,67

Σύνολο καθαρής θέσης 3.013.751,88 3.014.401,67

Υποχρεώσεις Χρήση 2016 Χρήση 2015

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιποί φόροι και τέλη 7.403,84 5.915,25 Αποτέλεσμα προ φόρων -649,79 6.875,85

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 1.351,67 1.318,76 Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Λοιπές υποχρεώσεις 412,50 454,50 Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) -25.744,32 -40.482,07

Οφειλόμενες οικονομικές ενισχύσεις 165.500,00 203.000,00 -26.394,11 -33.606,22

Σύνολο 174.668,01 210.688,51 Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Σύνολο υποχρεώσεων 174.668,01 210.688,51 Μεταβολή υποχρεώσεων -36.020,50 -49.002,88
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 3.188.419,89 3.225.090,18 -36.020,50 -49.002,88

Μείον:

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 0,00 0,00

Σύνολο -62.414,61 -82.609,10

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο Τόκοι εισπραχθέντες 25.744,32 40.482,07

Υπόλοιπο 1/1/2015 3.007.525,82 Σύνολο 25.744,32 40.482,07

Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/2015 6.875,85 Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Υπόλοιπο 31/12/2015 3.014.401,67 Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 0,00 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/2016 -649,79 Σύνολο 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31/12/2016 3.013.751,88 Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα της χρήσης -36.670,29 -42.127,03

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 3.225.090,18 3.267.217,21

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 3.188.419,89 3.225.090,18

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας

Νικόλαος Β. Τρίχας Κωνσταντίνος Παπασαράντου

Α.Δ.Τ. Λ 014309 Α.Δ.Τ. ΑΚ 219775

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ»
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

(ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΤΗΣ 31/12/2016 ΚΑΙ 31/12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2016 ΚΑΙ 31/12/2015

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Η Γραμματεύς

Κωνσταντία Ασβεστά

Α.Δ.Τ. Δ 374877

Ο Λογιστής

Αλέξανδρος Μακατούνης

Α.Δ.Τ. Μ 111221

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό
της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων του ιδρύματος, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων του ιδρύματος. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
– ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Όμηρος Δ. Δεληφώτης
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 10461

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125


