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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
της
«K.E.K. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ NOTIΟΥ ΑΙΓAIΟΥ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ»
επί των ατομικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018

Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της
οικονομικής χρήσης από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κ.Ν 4308/2014).
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 4336/2015.
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΤΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου
Η Εταιρεία, «ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε.», με μετόχους την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο
Ρόδου, την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και το Περιφερειακό Φυτώριο αποτελεί Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας, με πολυετή εμπειρία και παρουσία
στην υλοποίηση και τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων.
Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας περιλαμβάνουν:
-

Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε τομείς με μεγάλη ζήτηση
στην αγορά.

-

Επιλογή καταρτισμένων καθηγητών και επαγγελματιών της αγοράς, για να
μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους σπουδαστές μας.

-

Ο Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων, Εργαζομένων και
Αυτοαπασχολούμενων.

-

Η Προώθηση των Καταρτιζόμενων/Ανέργων στην Απασχόληση.

-

Συνεχής Επιμόρφωση Στελεχών των Υπηρεσιών του Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα

-

Η Δια Βίου Εκπαίδευση Ενηλίκων.
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-

Η Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

-

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός Νέων

-

Ο Επαναπροσανατολισμός Εργαζομένων ή Ανέργων

-

Ο εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναπτυξιακών προγραμμάτων για το Νομό
Δωδεκανήσου.

Αρχές Διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η Εταιρεία μας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Ανάλυση Επιδόσεων και Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας στη χρήση 2018 διαμορφώθηκαν σε
425.140,00 ευρώ αυξημένα κατά 79.328,08 ευρώ (22,94%) έναντι εσόδων 345.811,92
ευρώ στη χρήση 2017.
Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2018 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11.380,16
ευρώ έναντι ζημιών 93.342,60 ευρώ το 2017. Η κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων κατά 79.328,08 ευρώ και στη μείωση των
παροχών σε εργαζόμενους κατά 66.191,14 ευρώ κατά την τρέχουσα χρήση έναντι της
προηγούμενης χρήσης.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας για το 2018 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12.711,85
ευρώ έναντι ζημιών 91.795,30 ευρώ το 2017.
Οι παροχές σε εργαζόμενους της Εταιρείας (αορίστου διάρκειας και ωρομίσθιοι)
ανήλθαν σε 209.495,41 ευρώ το 2018 έναντι -275.686,55 ευρώ το 2017.
Τα λοιπά έξοδα και ζημιές της Εταιρείας ανήλθαν σε 205.872,74 ευρώ το 2018 έναντι
168.206,67 ευρώ το 2017. Η αύξηση κατά 22,39% προέρχεται κυρίως από τη αύξηση των
εξόδων μισθοδοσίας καθηγητών (ελεύθερων επαγγελματιών) στη χρήση 2018.
Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν σε 246,50 ευρώ το 2018 έναντι
492,90 ευρώ το 2017.
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης 2018 ανήλθαν σε κέρδη11.380,16
ευρώ, έναντι ζημιών 93.342,60 ευρώ το 2017.
Τα πάγια ανήλθαν σε 3.184,66 ευρώ το 2018 έναντι 3.842,47 ευρώ το 2017. Οι
κεφαλαιουχικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2018
ανήλθαν σε 427,38 ευρώ και αφορούν κυρίως αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι
αποσβέσεις ανήλθαν σε 1.085,19 ευρώ το 2018 έναντι 1.054,40 ευρώ το 2017.
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση και ανήλθαν σε ευρώ 301.437,78 το 2018 έναντι 61.373,95 ευρώ το 2017.
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Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν τα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα της Εταιρείας εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
και ανήλθαν σε ευρώ 27.077,24 το 2018 έναντι 119.450,44 ευρώ το 2017
Τα κεφάλαια και αποθεματικά της Εταιρείας ανήλθε σε 252.589,81 ευρώ το 2018΄έναντι
136.686,32 ευρώ το 2017. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018 ποσού 104.521,89 ευρώ
στην οποία συμμετείχε μόνο ο μέτοχος, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένες κατά 64,88%
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 79.109,87 ευρώ το 2018 έναντι
47.980,54 ευρώ το 2017.
2. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και επισημαίνει ως κίνδυνο για την εύρυθμη
λειτουργία της την ομαλή χρηματοδότηση της από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Α) μέσω
της Προγραμματικής Σύμβασης. Οποιαδήποτε δυσκολία στην ομαλή χρηματοδότηση της από
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει σε κίνδυνο την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να
διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές της, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα (ανακύκλωση)
για την προστασία του περιβάλλοντος.
4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑv
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους
εργαζόμενους μέσω της σταδιακής εξέλιξης τους σε θέσεις ανεξαρτήτου φύλου θρησκείας
μειονότητας ή εθνικότητας. Προκειμένου η Εταιρεία να διατηρεί την ποιότητα του ανθρώπινου
δυναμικού σε υψηλά επίπεδα, έχει θεσπίσει διαδικασίες επιμόρφωσης του προσωπικού και
έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασία ενώ παράλληλα προσφέρει
ικανοποιητικές αμοιβές σε όλους τους εργαζόμενους.
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στη συνέχεια, παραθέτουμε πίνακα σύγκρισης της χρήσης 2018 με την προηγούμενη χρήση
2017, όπου εμφανίζεται η στατική και δυναμική εικόνα της Εταιρείας μας, όπως αυτή προκύπτει
από τους βασικούς δείκτες οικονομικής διάρθρωσης και απόδοσης-αποδοτικότητας:
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
2018
Κυκλοφορούν ενεργητικό /
Σύνολο ενεργητικού

328.515,02
331.699,68

0,99

2017
0,98

180.824,39
184.666,86

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διαθέσει η Εταιρεία σε
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία έναντι των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Ίδια κεφάλαια /Μη κυκλοφ.
Ενεργητ.

252.589,81
3.184,66

2018
79,31

136.686,32
3.842,47

2017
35,57

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια της.

Κυκλοφ.Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.

328.515,02
79.109,87

2018
4,15

180.824,39
47.980,54

2017
3,77

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Αιρθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας

Καθαρά Αποτελέσματα προ
φόρων / Πωλήσεις & Λοιπά
έσοδα

11.380,16
428.080,00

2018
2,66%

2017
-93.342,60

26,54%

351.727,92

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει το ποσοστιαίο μέγεθος των καθαρών κερδών επί των
πωλήσεων της Εταιρείας.
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6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση
2019 θα είναι σταθερή και τα αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιάσουν οριακή βελτίωση σε
σχέση με τη χρήση 2018.
Η Εταιρεία θα επικεντρωθεί στην επίτευξη των εξής στόχων για το 2019:
-

Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και βελτίωση του μικτού περιθωρίου
κέρδους.

-

Αύξηση του κύκλου εργασιών μέσω της αύξησης του αριθμού των παρεχόμενων
σεμιναρίων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει επενδύσει κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.
Στην παρούσα χρήση δεν υπήρξε απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 παρ 9
του Κ.Ν. 2190/20.

ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.
Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Χρηματοοικονομικό μέσο νοείται μια σύμβαση που δημιουργεί χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο σε μια οντότητα και χρηματοοικονομική υποχρέωση ή τίτλο καθαρής θέσης σε μία άλλη
οντότητα.
Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων ή παραγώγων προϊόντων. Μέσα στα
πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων γίνεται ως
ακολούθως:
α. Κίνδυνοι Αγοράς
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Οι τιμολογήσεις της Εταιρείας γίνονται αποκλειστικά σε ευρώ. Κατά συνέπεια ο
συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ασήμαντος.
Κίνδυνος μεταβολής τιμών
Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος καθώς. η αγορά προβλέπεται να είναι σταθερή για τις επόμενες
χρήσεις.
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β. Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων. Η
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στο ύψος των απαιτήσεων από πελάτες. Δεν υπάρχει
συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες.
γ. Κίνδυνος ρευστότητας
Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρείας να αποπληρώσει
πλήρως ή εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τη
ρευστότητα μέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταμειακών ροών και της εξασφάλισης
διαθεσίμων και χρηματοδότησης, προς κάλυψη λειτουργικών εκροών.
Σύμφωνα με το δείκτης κάλυψης των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν
ενεργητικό, η ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
δ. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίου
Η Εταιρεία δεν έχει τοκοφόρες υποχρεώσεις και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης
επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
παρούσας έκθεσης.
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα από το τέλος της χρήσης 2018 μέχρι σήμερα.

Κύριοι Μέτοχοι,
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Με εκτίμηση,
Ρόδος, 2 Αυγούστου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιασιράνη Χαρίκλεια
Α.Δ.Τ ΑΖ946616
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Qua lity Aud it Se rvic e s

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
"K.E.K. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ NOTIΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.''
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «K.E.K. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ NOTIΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, την
κατάσταση αποτελεσµάτων καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο της
έκθεσής µας “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
η
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018
και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής:
1.

Στις Απαιτήσεις περιλαµβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού 18
χιλ. Ευρώ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα δεν έχει διενεργηθεί ισόποση αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Λόγω
του γεγονότος αυτού η αξία των απαιτήσεων αυτών, η καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της
χρήσης εµφανίζονται αυξηµένα κατά 18 χιλ. Ευρώ περίπου.

2.

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
η εταιρία έχει καταχωρήσει επιπλέον έσοδα ποσού Ευρώ 61 χιλ τα οποία ακυρώθηκαν την
επόµενη χρήση µε συνέπεια η αξία των εµπορικών απαιτήσεων, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα
ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα.

3.

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα η
Εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω
εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 το συνολικό ύψος της µη
σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 13 χιλ. Ευρώ µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται
ισόποσα µειωµένες και η καθαρή θέση να εµφανίζεται ισόποσα αυξηµένη, ενώ τα αποτελέσµατα
της παρούσας χρήσης να εµφανίζονται µειωµένα κατά 1 χιλ. ευρώ και της προηγούµενης χρήσης
να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 12 χιλ. Ευρώ.

4.

Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 µέχρι και 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει ̟προβεί σε
εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε
µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη
υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για την
εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
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∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) 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 την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας,
σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων
∆εοντολογίας 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 ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη.
Ευθύνες της ∆ιοίκησης 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 της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της 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
∆ΠΕ, 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 ∆ΠΕ 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 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.

• 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 της Εταιρείας.

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

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότατα 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 της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να
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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 η Εταιρεία 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.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1)

Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του
Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε
τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής
η
αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου
2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «K.E.K. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
NOTIΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.». και το
περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
2)

Ίδια Κεφάλαια και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν. 4548/2018

Αφού ληφθούν υπόψη τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε
Επιφύλαξη», το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018, καθίσταται
κατώτερο του ήµισυ (1/2) του µετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παραγράφου 4 του Άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των µετόχων µε θέµα τη λήψη των κατάλληλων
µέτρων.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2019
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

∆ηµήτριος Στ. Γανωτάκης
AM ΣΟΕΛ 19241
Q.A.S Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ
Πανεπιστηµίου 16, 10672 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε.151
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Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2018
31/12/2018
ποσά σε Ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Σύνολο Παγίων

31/12/2017
ποσά σε Ευρώ

203.347,10
(200.162,44)
3.184,66

202.919,72
(199.077,25)
3.842,47

Απαιτήσεις
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού

301.437,78
27.077,24
331.699,68

61.373,95
119.450,44
184.666,86

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και
υποχρεώσεων

252.589,81
79.109,87
331.699,68

136.686,32
47.980,54
184.666,86

Οι συνοδευτικές σημειώσεις του Προσαρτήματος, σελ. 14 - 20, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά
από φόρους

31/12/2018
ποσά σε Ευρώ
425.140,00
2.940,00
(209.495,41)
(1.085,19)
(205.872,74)
(246,50)
11.380,16
11.380,16

31/12/2017
ποσά σε Ευρώ
345.811,92
5.916,00
(275.686,55)
(1.054,40)
(168.206,67)
370,00
(492,90)
(93.342,60)
(93.342,60)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις του Προσαρτήματος, σελ. 14 - 20, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης
Δεκεμβρίου 2018
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )
της Εταιρείας
«K.E.K. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ NOTIΟΥ ΑΙΓAIΟΥ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΕ»
Έδρα: Δημοτικό κτίριο στο Πάρκο Ροδίνι, ΤΚ 85100, Ρόδος
- ΑΡ.Μ.Α.Ε.67050/80/Β/08/35 ΓΕΜΗ 72196520000
Α. Γενικές Πληροφορίες (παρ. 3 άρθρου 29)
H Εταιρεία «K.E.K. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ NOTIΟΥ ΑΙΓAIΟΥ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αριθμό μητρώου ΑΕ 33842/80/Β/95/22 και αριθμό
ΓΕΜΗ 71944620000 και υπόκειται στο νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών.
Έδρα της Εταιρείας είναι το Δημοτικό κτίριο στο Πάρκο Ροδίνι -στη νήσο Ρόδο.
Η Εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται
στην κατηγορία των Πολύ Μικρών Οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι η υλοποίηση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με
δυνατότητα δημιουργίας παραρτημάτων στα νησιά, προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης με δυνατότητα άσκησης και συναφών προς το αντικείμενο
δραστηριοτήτων.
H Εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας βάσει της οποίας
προβλέπεται ότι, τόσο η ρευστοποίηση των σχετικών στοιχείων του ενεργητικού της όσο και
η τακτοποίηση των υποχρεώσεων της πραγματοποιούνται κατά τη συνήθη ροή των
εργασιών της. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της
οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Η Εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2018, έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.
4308/2014).
Τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ και δεν έχει γίνει στρογγυλοποίηση (εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά).

15

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα, γνωστοποίηση της φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. (παρ. 4 άρθρου 29)
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Β. Λογιστικές Πολιτικές (παρ. 5 του άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

2.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και
μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές
απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Εξοπλισµός Η/Υ

20%

(2)

Λοιπά πάγια στοιχεία

10%

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α)

τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο
κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι
αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων
στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου
αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι
αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή
τους.

β)

Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη
οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο
κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα.

3.

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις»
και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης,
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

4.

Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης
αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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5.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης
μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

6.

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.

7.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

8.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

9.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους
ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη
σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα).

10.

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 της λογιστικής αξίας του στοιχείου που
επιχορηγήθηκε. 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.

11.

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους.

12.

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό
των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

13.

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της
φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο
εισοδήματος και προσαυξήσεις.

14.

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον
αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά
τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη
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από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή
η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με
βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του
οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών
επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους
λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη
συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν
εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα
αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
15.

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.

16.

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδρομικά με τη διόρθωση:
α)

Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της
καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και
λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β)

Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

17.

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

18.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. Αναλύσεις Κονδυλίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1.

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να
εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης
παρουσίασης (παρ. 6 άρθρου 29)
Δεν έγινε παρέκκλιση.

2.

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα
σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 7 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

3.

Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)
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Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και
τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των αύλων παγίων.

Λοιπός εξοπλισμός
Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Σύνολο
Παγίων

ποσά σε €
Κόστος Κτήσης
Υπόλοιπο 31.12.2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31.12.2018

1.504,42
1.504,42

118.943,91
427,38
119.371,29

82.471,39
82.471,39

202.919,72
427,38
203.347,10

Συσσωρευμένες
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31.12.2017
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2018

1.504,40
1.504,40

115.333,35
969,44
116.302,79

82.239,50
115,75
82.355,25

199.077,25
1.085,19
200.162,44

Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31.12.2017
Υπόλοιπο 31.12.2018

0,02
0,02

3.610,56
3.068,50

231,89
116,14

3.842,47
3.184,66
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4.

Πληροφορίες για την περίπτωση της επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ.
10 άρθρου 29)
Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.

5.

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)
Δεν υφίστανται.

6.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)
Δεν υφίστανται.

7.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

επιβαρύνσεις

(ενδεχόμενες

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2013-2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν
καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων, προστίμων και των
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει
σχετική πρόβλεψη για την ενδεχόμενη αυτή υποχρέωση. Ωστόσο εκτιμάται ότι δεν θα έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της Εταιρείας.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης σε περίπτωση
συνταξιοδήτησης των εργαζομένων ανήλθε σε 13 χιλ. ευρώ. Τα ποσά των σχετικών αποζημιώσεων
λογιστικοποιούνται στην χρήση κατά την οποία καταβάλλονται.
8.

Το ποσό και η φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ή
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας ( Παρ. 17 άρθρου 29 ) Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από το
νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι
αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.
Στο λογαριασμό «Λοιπά έξοδα και ζημίες» περιλαμβάνονται κυρίως αμοιβές καθηγητών ποσού
63.662,00 ευρώ, αμοιβές λογιστών ποσού ευρώ 19.012,44, αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων
επαγγελματιών ποσού 7.592,34 ευρώ, έξοδα ταξιδίων ποσού 24.982,37 ευρώ και έξοδα υλικών
άμεσης ανάλωσης και έξοδα γραφικής ύλης ποσού 37.099,10ευρώ, Φ.Π.Α μη εκπιπτόμενος στη
φορολογίας εισοδήματος ποσού 17.449,24 ευρώ, έξοδα λειτ. οργάν. διοίκησης ποσού 15.128,00 ευρώ,
έξοδα διαφόρων τρίτων 9.899,34 ευρώ και λοιπά έξοδα ποσού 11.047,91 ευρώ.

9.

Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα
με το άρθρο 20. ( Παρ. 18 άρθρου 29 )
Δεν υπάρχουν
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10.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)
Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.

11.

Λοιπά θέματα.
Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7 κατάρτησε συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική
κατάσταση αποτελεσμάτων με βάση τα υποδείγματα Β.5 και Β.6, αντίστοιχα.

Ρόδος, 2 Αυγούστου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΣΠΑΝΟΥ ΦΑΙΔΡΑ

ΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΔΤ ΑΖ946616

ΑΔΤ ΑΕ447996

ΑΔΤ ΑΜ449407
Αριθμός Α΄ Τάξης Λογιστή
0006867
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