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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Επισκόπηση έτους 2015  
 

Τα έτη 2014 και 2015 αποτελούν σταθμό για τη λειτουργία και το μέλλον των επιμελητηρίων της 
χώρας καθώς με  το νόμο 4314/2014 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία  του Επιμελητηριακού 
θεσμού καθώς τροποποιήθηκε ο νόμος 2081/1992 όπως ίσχυε. 

Ανάμεσα  σε  αυτές  είναι  και  τροποποιήσεις  που  αναφέρονται  στην  οικονομική  διαχείριση  των 
επιμελητηρίων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 97 του σχετικού νόμου.  

Συγκεκριμένα,  σε  μια  από  αυτές,  αναφέρεται  ρητά,  ότι  «τα  Επιμελητήρια  υποχρεούνται  να 
εφαρμόζουν τις διατάξεις, που αφορούν το λογιστικό των ΝΠΔΔ».  

Επίσης  τα  Επιμελητήρια  υποχρεούνται  πλέον  από  1/1/2015  στην  σύνταξη  Ισολογισμού  και  όχι 
Απολογισμού όπως ίσχυε, καθώς όπως αναφέρεται: Τα Επιμελητήρια της χώρας και η Κ.Ε.Ε. οφείλουν να 
συντάσσουν  έως  τις  30  Απριλίου  ισολογισμό  χρήσης,  που  ελέγχεται  από  δύο  Ορκωτούς  Ελεγκτές.  Το 
σχετικό  Φύλλο  Ελέγχου  εγκρίνεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εντός  μηνός  από  την  υποβολή  του, 
υποβάλλεται  για  τελική  έγκριση  στον  Υπουργό  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  και  αναρτάται  στο 
σύστημα «Διαύγεια» 

Ο  νόμος  4314/2014  επέφερε  επιπλέον  αλλαγές  που  επηρεάζουν  τα  οικονομικά  των 
επιμελητηρίων  καθώς  πλέον  από  1/1/2015  καταργείται  η  υποχρεωτική  συνδρομή  των  μελών  στα 
Επιμελητήρια και καταβάλλεται στα πλαίσια παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών από αυτά. Οι συνδρομές 
αυτές καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση και όχι από το Δ.Σ. των Επιμελητηρίων (η Υπουργική Απόφαση 
εκδόθηκε 31/12/2014 και προβλέπει πολύ χαμηλότερες συνδρομές από αυτές που ίσχυαν). Όμως πλέον  
θεσπίζονται  υποχρεωτικά  τέλη  για  το  ΓΕΜΗ  (τα  οποία  εισπράττονται  ηλεκτρονικά  από  την  Κεντρική 
υπηρεσία ΓΕΜΗ και αποδίδονται στα Επιμελητήρια στο μέρος που τους αναλογεί 

 
Η  εξέλιξη  των  εσόδων  του  Επιμελητηρίου  κατά  την  κλειόμενη  χρήση  2015  σε  σχέση  με  την 

προηγούμενη χρήση 2014 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Σύγκριση εσόδων ετών 2014 ‐ 2015     2015     2014    
Μεταβολή 
2014/2015 

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα     247.308,19  52%     19.203,42  3%     228.104,77 

Συνδρομές μελών τρέχουσας χρήσης     26.539,34  6%     276.413,98  47%     ‐249.874,64 

Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση     41.512,23  9%     73.901,29  13%     ‐32.389,06 

Περικοπή επιχορηγήσεων     ‐2.148,90  0%     ‐3.402,00  ‐1%     1.253,10 

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες      15.892,74  3%     15.651,91  3%     240,83 

Έσοδα κεφαλαίων     20.845,97  4%     21.267,10  4%     ‐421,13 

Λοιπά έσοδα     191,70  0%     0,00  0%     191,70 

Έσοδα από συνδρομές προηγ. χρήσεων     122.982,64  26%     181.280,65  31%     ‐58.298,01 

Σύνολο     473.123,91  100,00%     584.316,35  100,00%     ‐111.192,44 

 
 

 
Δαπάνες  
 

Τα  έξοδα  του  Επιμελητηρίου  καλύπτουν  τις  δαπάνες  μισθοδοσίας  προσωπικού,  έξοδα 
μετακίνησης  μελών  Δ.Σ.  και  προσωπικού,  προμήθειες  και  αμοιβές  ελευθέρων  και  μη  επαγγελματιών, 
πάγιες  δαπάνες  λειτουργίας  (ταχυδρομικά  και  τηλεφωνικά  τέλη,  συντήρηση  και  επισκευή  εξοπλισμού, 
αγορά  γραφικής  ύλης  και  αναλώσιμων  μηχανογράφησης,  πετρέλαιο  θέρμανσης,  εκθέσεις,  προβολή  και 
διαφήμιση,  ασφάλιστρα  και  μικροδαπάνες,  επιχορηγήσεις  σε  διαφόρους  συλλόγους  του  νομού  και 
συνδρομές  του  Επιμελητηρίου  σε  άλλους  Οργανισμούς  και  ΝΠΔΔ  (ΚΕΕ,  ΕΕΣΥΜ,  Διεθνές  Επιμελητήριο), 
αποσβέσεις παγίων στοιχείων.  
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Σύγκριση εξόδων ετών 2014 ‐ 2015     2015     2014    
Μεταβολή 
2014/2015 

Αναλώσιμα υλικά     5.865,23  2%     8.176,17  2%     ‐2.310,94 

Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού     138.666,34  37%     261.298,79  51%     ‐122.632,45 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων     7.954,27  2%     8.934,84  2%     ‐980,57 

Παροχές τρίτων     15.982,79  4%     47.889,53  9%     ‐31.906,74 

Φόροι‐τέλη     2.255,17  1%     2.334,20  0%     ‐79,03 

Διάφορα έξοδα     61.097,99  16%     64.205,52  12%     ‐3.107,53 

Αποσβέσεις     85.814,22  23%     38.743,93  8%     47.070,29 

Παροχές‐χορηγίες‐επιχορηγήσεις‐επιδοτήσεις     53.066,61  14%     77.039,48  15%     ‐23.972,87 

Έξοδα από επιστροφή εισπράξεων     3.370,86  1%     5.334,91  1%     ‐1.964,05 

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων     840,88  0%     0,00  0%     840,88 

Σύνολο     374.914,36  100,00%     513.957,37  100,00%     ‐139.043,01 

 
Θα θέλαμε  να  επισημάνουμε  επίσης,  ότι  καθώς  το  2015 ήταν  η πρώτη  χρονιά  λειτουργίας  των 

Επιμελητηρίων με το νέο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η πρώτη χρονιά της είσπραξης των τελών του ΓΕΜΗ 
(και  μάλιστα  ηλεκτρονικά)  και  δεν  υπήρχε  αντίστοιχο  προηγούμενο,  έγινε  προσπάθεια  μείωσης  των 
εξόδων μας, μέσα στο πλαίσιο όμως, της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και της εξυπηρέτησης των 
πολιτών και των μελών μας. Απόρροια της προσπάθειας αυτής ήταν να μειωθούν οι συνολικές δαπάνες 
κατά 139.043,01 € ήτοι ποσοστό 27,05%. 
 

Διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Περαιτέρω  ανάλυση  των  κονδυλίων  της  Κατάστασης  Οικονομικής  θέσης  και  της  Κατάστασης 
Συνολικών Εσόδων για την περίοδο 2015 παρατίθεται στις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων.  
 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές αλλαγές στην περιουσιακή 
κατάσταση του Επιμελητηρίου σε σχέση με την χρήση 2014.    
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της περιόδου μέχρι σήμερα 
 

Από τη λήξη της περιόδου 2015 μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα. 
 
Ύπαρξη Ακινήτων 
 

Το επιμελητήριο διαθέτει ένα οικόπεδο με κτίσμα επί των οδών Χ. Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 

στον  Δήμο  Ιωαννιτών  συνολικής  επιφάνειας  200  τ.μ.  και  ένα  κτίσμα  επί  της  οδού  Αραβαντινού  5ε  στο 

Δήμο Ιωαννιτών συνολικής επιφάνειας 101,54 τ.μ. .    

 
 
Κοινωνικός απολογισμός 
 

Ο μέσος όρος προσωπικού του επιμελητηρίου αναλύεται ως εξής:  

Μέσος όρος προσωπικού     
Χρήση 
2015 

Μόνιμο προσωπικό      9

Πρακτική άσκηση     4

Σύνολο     13
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Χρεόγραφα  
 

Το Επιμελητήριο διαθέτει 38.161,6909 μερίδες της Τράπεζας της Ελλάδος αξίας κτήσης ποσού € 
2.020.809,75 με τρέχουσα αξία κατά την 31/12/2015 ποσού € 880.390,20.   
 
 
Ύπαρξη Παραρτημάτων  
 

Το Επιμελητήριο δεν διαθέτει παραρτήματα.  
 

 
 

Ιωάννινα, 25/04/2016 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  O Οικονομικός Επόπτης 

   

   

Μήτσης Ιωάννης  Βασιλείου Βασίλειος 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών 
καθαρής θέσης 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 Επιμελητηρίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 
για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
του Επιμελητηρίου. 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. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 
1) Στο λογαριασμό «Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι», ποσού ευρώ 139.138,39,  απεικονίζεται η αξία κτήσης 

συμμετοχών σε διάφορες επιχειρήσεις, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των περισσότερων από τις οποίες 
δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Δεν τέθηκαν υπόψη μας επαρκή  στοιχεία σχετικά με την 
εύλογη αξία των συμμετοχών αυτών  και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση  τους και 
τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς και στα 
ίδια κεφάλαια του Επιμελητηρίου. 

2) Στο λογαριασμό «Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία» απεικονίζεται η αξία κτήσης μερίδων στο Κοινό 
Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997 ποσού ευρώ 2.020.809,75. Με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής 
δράσης κατέστη νομικά υποχρεωτική η συμμετοχή του Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραμμα ανταλλαγής 
ομολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI), με συνέπεια η τρέχουσα αξία των μεριδίων να 
ανέρχεται σε ευρώ 880.390,20 Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση των ομολόγων ποσού ευρώ 1.140.000 περίπου, με 
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συνέπεια η αξία των ομολόγων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα 
κατά το ποσό αυτό. Το ανωτέρω γεγονός περιγράφεται και στη Σημείωση 14 των Οικονομικών 
Καταστάσεων 
 

Γνώμη με Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για 

Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη 
χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα. 
 
Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 24 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το θέμα της μη 
υποβολής δήλωσης Ε9 με τα στοιχεία των ακινήτων που κατείχε το Επιμελητήριο με συνέπεια τη μη βεβαίωση και 
καταβολή του αναλογούντος Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τις χρήσεις 2014 και 2015. Κατά 
την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης για το 
Επιμελητήριο  Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Άλλα Θέματα 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για τη χρήση που έληξε την 31.12.2014 
δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή καθώς το Επιμελητήριο δεν υπαγόταν σε υποχρεωτικές διατάξεις 
ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του 
κ.ν. 2190/1920. 
 

 
 

Παλαιό Φάληρο,28 Απριλίου 2016 

 

Oι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

 

 

 

 

Στέργιος Κ. Ντέτσικας  Αλέξανδρος Λ. Τσακανίκας 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  41961  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  48641 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος          
          

 
01.01 ‐ 

31.12.2015    
01.01 ‐ 

31.12.2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  273.847,53     295.617,40
Λοιπά συνήθη έσοδα  55.256,07     86.151,20
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών  ‐5.865,23     ‐8.176,17
Παροχές σε εργαζόμενους  ‐138.666,34     ‐261.298,79
Αποσβέσεις  ‐85.814,22     ‐38.743,93
Λειτουργικά έξοδα  ‐137.818,02     ‐197.969,90
Λοιπά έξοδα και ζημίες  ‐6.466,91     ‐7.669,11
Λοιπά έσοδα και κέρδη  123.174,34     181.280,65

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  77.647,22     49.191,35
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  20.845,97     21.267,10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  ‐283,64     ‐99,47

Αποτέλεσμα προ φόρων  98.209,55     70.358,98
Φόροι εισοδήματος  0,00     0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  98.209,55     70.358,98
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Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
Ποσά σε ΕΥΡΩ          

   31.12.2015  31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία          

Ενσώματα πάγια          

Ακίνητα  1.904.199,71     1.939.325,39 

Λοιπός εξοπλισμός  8.549,11     14.197,78 

Σύνολο  1.912.748,82     1.953.523,17 

Άυλα πάγια στοιχεία          

Λοιπά άυλα  0,16     0,11 

Σύνολο  0,16     0,11 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή  30.862,58     30.862,58 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι  139.138,39     139.138,39 

Σύνολο  170.000,97     170.000,97 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  2.082.749,95     2.123.524,25 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία          

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές          

Λοιπές απαιτήσεις  93.971,28     74.248,56 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία  2.020.809,75     2.001.830,78 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  314.504,58     167.404,75 

Σύνολο  2.429.285,61     2.243.484,09 

Σύνολο κυκλοφορούντων  2.429.285,61     2.243.484,09 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  4.512.035,56     4.367.008,34 

           

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Καταβλημένα κεφάλαια          

Κεφάλαιο  3.357.913,82     3.357.913,82 

Σύνολο  3.357.913,82     3.357.913,82 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο          

Αποτελέσματα εις νέο  993.415,51     895.205,96 

Σύνολο  993.415,51     895.205,96 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  4.351.329,33     4.253.119,78 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          

Χρηματοδοτήσεις από Ε.Ε.  104.107,16     6.520,82 

Σύνολο  104.107,16     6.520,82 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          

Εμπορικές υποχρεώσεις  8.456,72     65.805,29 

Λοιποί φόροι και τέλη  18,00     0,00 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  325,74     595,40 

Λοιπές υποχρεώσεις  47.798,61     40.967,05 

Σύνολο  56.599,07     107.367,74 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  160.706,23     113.888,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  4.512.035,56     4.367.008,34 
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Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   
 
 

  
Σημ.  Κεφάλαιο 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Συνολικά 
ίδια 

κεφάλαια 
Υπόλοιπα 1/1/2014     3.357.913,82  824.846,98  4.182.760,80 
Αποτελέσματα περιόδου        70.358,98  70.358,98 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014     3.357.913,82  895.205,96  4.253.119,78 

              
Υπόλοιπα 1/1/2015      3.357.913,82  895.205,96  4.253.119,78 
Αποτελέσματα περιόδου        98.209,55  98.209,55 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015     3.357.913,82  993.415,51  4.351.329,33 
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ΣΤ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)  ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων παρουσιάζει τις Οικονομικές του Καταστάσεις μαζί με τις σημειώσεις 

επί  αυτών  των  Οικονομικών  Καταστάσεων  οι  οποίες  αποτελούν  αναπόσπαστο  στοιχείο  αυτών  για  την 
χρήση  2015  (01.01  –  31.12.2015)  όπως  αυτές  έχουν  εγκριθεί  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του 
Επιμελητηρίου την 25/05/2016. 

Το  Επιμελητήριο  Ιωαννίνων  είναι  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  και  αποτελεί  την 
υποχρεωτική, αυτοτελή  και ανεξάρτητη  ένωση όλων  των φυσικών  και  νομικών προσώπων που ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα στο Νομό Ιωαννίνων.  

Το Επιμελητήριο έχει έδρα το Δήμο Ιωαννιτών, Χαριλάου Τρικούπη και Οπλαρχηγού Πουτέτση 14.  

Το  Επιμελητήριο  Ιωαννίνων  είναι  το  αρχαιότερο  Επιμελητήριο  της  Διοικητικής  Περιφέρειας  της 
Ηπείρου και συστάθηκε το 1919 με τον Ν.184/14 (ΦΕΚ. 4/Α/78/12.4.1919). 

Σκοπός  του είναι η προστασία  της ανάπτυξης  της  ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας πάντοτε 
μέσα στα πλαίσια των γενικών συμφερόντων του κράτους αλλά και της εθνικής οικονομίας.  

Το  Επιμελητήριο  διαρθρώνεται  σε  τέσσερα  τμήματα:  Εξαγωγών,  Μεταποίησης,  Εμπορίου, 
Υπηρεσιών και Τουρισμού ‐ Μεταφορών. Είναι υποχρεωτικά μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 2081/92, (όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3419/05) το σύνολο των επιχειρήσεων του Νομού Ιωαννίνων. 

Διοικείται  από  αιρετή  διοίκηση  31  μελών.  Μετέχει  στην:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Νήσων, Εθνική Επιτροπή ‐ Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο 
(International  Chamber  of  Commerce  (I.C.C.)), Ελληνικός  Επιμελητηριακός  Σύνδεσμος  Μεταφορών 
(Ε.Ε.ΣΥ.Μ.),  Ευρωεπιμελητήριο  (Eurochambers),  Enterprise  Europe  Network  (Ελλινική  Κοινοπραξία), 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας  (B.I.C.) Ηπείρου, 
Κέντρο  Προώθησης  Καινοτομίας  I.R.C.  ΠΡΑΞΗ,  Εθνικό  Επιμελητηριακό  Δίκτυο  Ελληνίδων  Γυναικών 
Επιχειρηματιών  &  Στελεχών  Επιχειρηματικών  Φορέων  (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.),  Αναπτυξιακή  Ηπείρου  ΑΕ  ‐ 
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  ΟΤΑ  (ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε),  Forum  Αδριατικής  και  Ιωνίων  Νήσων  Εμπορικών 
Επιμελητηρίων (Forum of Adriatic and Ionian Chambers of Commerce (AIC FORUM)). 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου  απαρτίζεται από: 
Πρόεδρος:     Μήτσης Ιωάννης 
Α΄ Αντιπρόεδρος:   Δημητρίου Δημήτριος  
Β΄ Αντιπρόεδρος:   Χρυσοστόμου Ευθύμιος 
Γεν. Γραμματέας:   Σαραλιώτης Γεώργιος 
Οικον.  Επόπτης:   Βασιλείου Βασίλειος 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
1.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι οικονομικές  καταστάσεις έχουν  καταρτιστεί  σύμφωνα με  το Ν. 4308/2014 “Νέα  Ελληνικά 
Λογιστικά  Πρότυπα,  συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με 
την αρχή της  συνεχιζόμενης δραστηριότητας («going concern»).  

Οι  Οικονομικές  καταστάσεις  παρουσιάζονται  σε  ευρώ  που  είναι  το  νόμισμα  στο  οποίο 
δραστηριοποιείται το Επιμελητήριο. 
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1.2 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («Νέα ΕΛΠ») 
 

Οι  οικονομικές  καταστάσεις  για  τη  χρήση  που  έληξε  την  31η  Δεκεμβρίου  2015  (01.01.2015‐

31.12.2015) είναι οι πρώτες  που  συντάσσονται  από  το Επιμελητήριο  σύμφωνα  με  τα  Νέα  ΕΛΠ.  Για 

τις  χρήσεις  έως  και  συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  που  έληξε  την  31η  Δεκεμβρίου  2014,  το 

Επιμελητήριο τηρούσε προαιρετικά διπλογραφικά βιβλία και δεν συνέτασσε Ισολογισμό 

Το Επιμελητήριο έχει ετοιμάσει τις οικονομικές καταστάσεις σε πλήρη συμφωνία με τα Νέα ΕΛΠ 

όπως αυτά εφαρμόζονται για τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1η  Ιανουαρίου 2015, 

μαζί με τα δεδομένα της συγκριτικής περιόδου κατά την και για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2014, όπως περιγράφεται στις λογιστικές αρχές.  

Το  Επιμελητήριο  κάνοντας  χρήση  των  διατάξεων  της  παραγράφου  3.2  του  άρθρου  37  της 

Λογιστικής Οδηγίας  της ΕΛΤΕ για  την πρώτη    εφαρμογή    των Νέων ΕΛΠ,   αναφορικά με συγκεκριμένα  

ενσώματα    περιουσιακά  στοιχεία    της    γήπεδα‐  οικόπεδα  και  κτίρια  και  τεχνικά  έργα  (εκτός  των 

βελτιώσεων  σε ακίνητα  τρίτων),  θεώρησε  τις  λογιστικές  αξίες  των  στοιχείων  του  Ισολογισμού  της  31η 

Δεκεμβρίου  2014  του  προηγούμενου  λογιστικού  πλαισίου  ως  ποσά  έναρξης  της  χρήσης  01.01.2015‐

31.12.2015.   . 

 
1.3 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων 
 

Η  σύνταξη  των  οικονομικών  καταστάσεων  απαιτεί  όπως  η  Διοίκηση  του  Επιμελητηρίου 

προβαίνει  σε  σημαντικές  λογιστικές  εκτιμήσεις,  παραδοχές  και  κρίσεις  που  επηρεάζουν  τα  υπόλοιπα 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις  γνωστοποιήσεις,  τη  γνωστοποίηση  ενδεχόμενων 

απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  καθώς  και  τα  παρουσιαζόμενα  έσοδα  και  έξοδα.  Τα  πραγματικά 

αποτελέσματα  ενδέχεται  να  διαφέρουν  από  τις  εκτιμήσεις  αυτές.  Οι  σημαντικότερες  λογιστικές 

πολιτικές,  κρίσεις  και  εκτιμήσεις  αναφορικά  με  γεγονότα  των  οποίων  η  εξέλιξη  θα  μπορούσε  να 

μεταβάλει  ουσιωδώς  τα  κονδύλια  των  οικονομικών  καταστάσεων  κατά  την  επόμενη  δωδεκάμηνη 

περίοδο είναι τα εξής: 

 

 
1.3.1 Ενσώματα Πάγια 
 
 Αρχικ ή αναγ νώριση  

Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια  στοιχεία  επιμετρούνται  στο  κόστος  κτήσης.  Στο  κόστος 

κτήσης  των  παγίων  περιλαμβάνονται  και  οι  δαπάνες  βελτίωσης  τους.  Οι  δαπάνες  επισκευών  και 

συντηρήσεων  κεφαλαιοποιούνται  όταν  εμπίπτουν  στον  ορισμό  του  περιουσιακού  στοιχείου, 

διαφορετικά  αναγνωρίζονται  ως  έξοδο  εντός  της  χρήσης  στην  οποία πραγματοποιούνται. H απογραφή 

της αξίας των ακινήτων του Επιμελητηρίου έγινε στην αξία με την οποία είχαν απεικονιστεί στα βιβλία του 

Επιμελητηρίου  με  τα  προηγούμενα  λογιστικά  πρότυπα  και  είχε  προκύψει  για  μεν  το  οικόπεδο  από 

εκτίμηση που είχε γίνει στη χρήση 2004 από Ορκωτό Εκτιμητή,  για δε  τα κτίρια από εκτίμηση που είχε 

γίνει από ανεξάρτητο μηχανικό.  

 
 Μεταγενέστερη επιμέτρηση  

Μεταγενέστερα  επιμετρούνται  στο  αποσβέσιμο  κόστος  κτήσεως  (κόστος  κτήσης  μείον  τις 
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σωρευμένες αποσβέσεις και  τυχόν απομειώσεις της αξίας τους) . 

 

Τα  πάγια  στοιχεία  που  έχουν  περιορισμένη  ωφέλιμη  οικονομική  ζωή  υπόκεινται  σε  ετήσια 

απόσβεση  της  αξίας  τους  η  οποία  υπολογίζεται  με  την  μέθοδο  της  σταθερής  απόσβεσης  και  με 

συντελεστή που αντανακλά τις ωφέλιμες ζωές των  παγίων, ως εξής: 

 

α/α  Περιγραφή 
Συντελεστής 

απόσβεσης 

(1)  Κτίρια  4% 

(2)  Μηχανολογικός εξοπλισμός  10% 

(3)  Μεταφορικά μέσα  12% ‐ 16% 

(4)  Εξοπλισμός Η/Υ – Λοιπός εξοπλισμός  10%‐20% 

 
Η  απόσβεση  αρχίζει  όταν  το  περιουσιακό  στοιχείο  είναι  έτοιμο  για  τη  χρήση  για  την  οποία 

προορίζεται.  
 
Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. 
 

Οι  ωφέλιμες  ζωές,  οι  υπολειμματικές  αξίες  και  μέθοδοι  απόσβεσης  των  ενσώματων  παγίων 
υπόκεινται  ετησίως  σε  επανεξέταση  κατά  την  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων  και 
αναπροσαρμόζονται σε μελλοντικές χρήσεις, εάν  κριθεί απαραίτητο. 

 
 Παύση αναγ νώρισης παγίων  

Τα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  τα  οποία  κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  διατέθηκαν  ή  δεν 

αναμένονται  πλέον  μελλοντικά  οικονομικά  οφέλη  από  τη  χρήση  ή  τη  διάθεσή  τους  έπαυσαν  να 

αναγνωρίζονται  στον  ισολογισμό  και  το  κέρδος  ή  ζημία  που  προέκυψε  από  την  ανωτέρω  παύση 

προσδιορίσθηκε ως  η  διαφορά  μεταξύ  του  καθαρού  προϊόντος  της  διάθεσης  και  της  λογιστικής αξίας 

του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το  στοιχείο 

έπαυσε να αναγνωρίζεται. 

 
 
2.3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
 Αρχικ ή αναγ νώριση  

Τα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  αναγνωρίζονται  αρχικά  στο  κόστος  που  απαιτήθηκε  για  την 

απόκτησή τους. Το κόστος  κτήσης  περιλαμβάνει  το  σύνολο  των  ταμειακών  διαθεσίμων  (ή  ταμειακών 

ισοδύναμων)  ή  την  εύλογη  αξία  άλλου  ανταλλάγματος  που  διατέθηκε  για  την  απόκτηση,  πλέον 

δαπάνες αγοράς. 

 Μεταγενέστερη επιμέτρηση  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται 

στο κόστος κτήσεως μείον  τυχόν ζημιών απομείωσης.  

Ειδικά  και  αποκλειστικά  τα  έντοκα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  μεταγενέστερα 

της  αρχικής  αναγνώρισης  επιμετρούνται  στο  αποσβέσιμο  κόστος,  είτε  με  τη  χρήση  της  μεθόδου  του 

πραγματικού  επιτοκίου  είτε  με  τη  σταθερή  μέθοδο.  Η  επιμέτρηση  στο  αποσβέσιμο  κόστος,  αντί  της 

επιμέτρησης στο κόστος κτήσης, εφαρμόζεται όταν η μέθοδος  του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική 
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επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Κάθε  χρηματοοικονομικό  περιουσιακό  στοιχείο  (έντοκο  ή  μη)  υπόκεινται  σε  έλεγχο 

απομείωσης,  όταν  υπάρχουν  οι  σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 

του νόμου 4308/2014. 

Ζημιά  απομείωσης  αναγνωρίζεται  όταν  η  ανακτήσιμη  αξία  του  στοιχείου  υπολείπεται  της 

λογιστικής  του  αξίας.  Ειδικά  για  τα  μακροπρόθεσμα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  (μη  κυκλοφορούν 

ενεργητικό),  οι  ζημίες  απομείωσης  αναγνωρίζονται  όταν  εκτιμάται  ότι  η  απομείωση  είναι  μόνιμου 

χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι  παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται. 

Το  ποσό  που  η  οντότητα  εκτιμά  ότι  θα  ανακτήσει  από  ένα  χρηματοοικονομικό  περιουσιακό 

στοιχείο 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  ζημιές  απομείωσης  των  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  αναγνωρίζονται  στα  αποτελέσματα 

και  αναστρέφονται ως  κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Η 

αναστροφή  γίνεται  μέχρι  της  αξίας  που  θα  είχε  το  στοιχείο,  εάν  δεν  είχε  αναγνωριστεί  ζημιά 

απομείωσης. 

 

 

 Παύση αναγ νώρισης  

Η  οντότητα παύει  να αναγνωρίζει  ένα  χρηματοοικονομικό περιουσιακό  στοιχείο  όταν  και  μόνον 

όταν: 

 Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

 μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα 

του στοιχείου  αυτού. 

 

2.3.6 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

 

 Αναβαλλ όμενη φ ορολ ογ ία  

Δεν υιοθετήθηκε από την Οντότητα καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014. 

 

2.3.7 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 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 ζημιές απομείωσης. 

Τα  λοιπά  μη  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  αναγνωρίζονται  αρχικά  στο  κόστος  κτήσης. 

Μεταγενέστερα, επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

 

 

2.3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα  χρηματικά  διαθέσιμα  και  ισοδύναμα,  περιλαμβάνουν  μετρητά  στο  ταμείο  του 
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Επιμελητηρίου  καθώς  και  καταθέσεις όψεως & προθεσμίας  σε τράπεζες. 

 

 

2.3.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι  κοινές  ονομαστικές  μετοχές  καταχωρούνται  ως  στοιχεία  της  καθαρής  θέσης.  Κόστος  που 

σχετίζεται  άμεσα  με  στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της 

καθαρής  θέσης,  εφόσον  είναι  σημαντικό  για  τις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις.  Σε  αντίθετη 

περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο  στην περίοδο που αφορά. 

 

2.3.10 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

 Αρχικ ή αναγ νώριση  

Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται  αρχικά  στο  οφειλόμενο  ποσό  τους.  Ποσά 

που αφορούν υπέρ 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  οι  υποχρεώσεις 

αναγνωρίσθηκαν αρχικά. 

 

 Μεταγενέστερη επιμέτρηση  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στα 

οφειλόμενα ποσά. 

 

Αντί  της  εφαρμογής  των  ανωτέρω,  οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται 

αρχικά  και  επιμετρούνται  μεταγενέστερα  στο  αποσβέσιμο  κόστος  με  τη  μέθοδο  του  πραγματικού 

επιτοκίου  ή  τη  σταθερή  μέθοδο,  εάν  η  επιμέτρηση  με  τον  κανόνα  της  παρούσας  παραγράφου  έχει 

σημαντική  επίπτωση  στα  ποσά  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων.  Ειδικότερα,  κατά  την  αρχική 

αναγνώριση  των  χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων  λαμβάνονται  υπόψη  τα ποσά που αφορούν υπέρ 

ή υπό το άρτιο έκδοσή, τόκους καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη  αυτών. 

Οι  προκύπτοντες  τόκοι  από  τις  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται ως  έξοδα  στα 

αποτελέσματα. 

 

 Παύση αναγ νώρισης  

Η  οντότητα  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  (αποαναγνώριση)  της 

αρχικής  υποχρέωσης  και  αναγνώριση  νέας  χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

 

Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  της  οντότητας  περιλαμβάνουν  εμπορικές  υποχρεώσεις 

καθώς  και  λοιπές  μακροπρόθεσμες  και  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις.  Οι  εμπορικές  και  οι  λοιπές 

βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  δεν  είναι  τοκοφόροι  λογαριασμοί  και  συνήθως  διακανονίζονται  σε 

διάστημα 90 έως 120 ημέρες για την Οντότητα. 

 

 

2.3.11 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
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Οι  μη  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται  αρχικά  και  επιμετρούνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό  που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

 

 

2.3.15  Έσοδα 

 

Έσοδο  αναγνωρίζεται  εφόσον  μπορεί  να  μετρηθεί  αξιόπιστα  και  κατά  τη  στιγμή  της  πώλησης 

θεωρείται  σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην οντότητα. Μεταγενέστερη αδυναμία 

του πελάτη να εξοφλήσει  την  υποχρέωσή  του  δεν  αναιρεί  την  πώληση,  αφού  κατά  τον  χρόνο  που 

αυτή  πραγματοποιήθηκε,  η  προϋπόθεση  της  αναγνώρισης,  δηλαδή  η  πολύ  υψηλή  πιθανότητα 

είσπραξης  του  τιμήματος  συνέτρεχε.  Στην  περίπτωση  αυτή  (δηλαδή  της  αδυναμίας  είσπραξης  της 

απαίτησης), αναγνωρίζεται έξοδο από την απομείωση αυτής. 

Τα  έσοδα από  παροχή  υπηρεσιών  αναγνωρίζονται  με  βάση  το  ποσοστό  ολοκλήρωσης  (μέθοδος 

του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφοδρά πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της 

συναλλαγής.  Εναλλακτικά,  μπορεί  να  εφαρμόζεται  η  μέθοδος  της  ολοκληρωμένης  σύμβασης,  όταν  δεν 

επηρεάζονται σημαντικά τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

αναγνωρίζονται ως εξής:  

α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή 

μέθοδο. 

β) Tα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων όταν  εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους (απόφαση 

Γενικής Συνέλευσης) 

2γ) Tα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3586/31.12.2014 ορίζεται οι ανείσπρακτες συνδρομές μελών που δεν έχουν 

εκκαθαριστεί δύνανται να βεβαιώνονται από τα Επιμελητήρια και να αποστέλλονται προς είσπραξη μέσω 

των  Δ.Ο.Υ.,  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα  Είσπραξης  Δημοσίων  Εσόδων.  Για  τις  συνδρομές  του  ΓΕΜΗ,  είναι 

υποχρεωτικό  να  βεβαιώνονται  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  3623/31.12.2014  η  εφαρμογή  του  οποίου 

αναβλήθηκε για το έτος 2015, καθώς ήταν ο 1ος χρόνος εφαρμογής. 

Η  Διοίκηση  του  Επιμελητηρίου  για  λόγους  συντηρητικής  απεικόνισης  των  κονδυλίων  του 

Επιμελητηρίου έχει αποφασίσει τη μη βεβαίωση τους και το λογισμό τους ταυτόχρονα με την είσπραξη 

τους.
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1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

Κύκλος εργασιών    31.12.2015     31.12.2014

Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών    9.601,00    0,00
Έσοδα από πραγματογνωμοσύνη    0,00    117,39
Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα    3.414,69    19.086,03
Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας ΓΕΜΗ    217.820,00    0,00
Έσοδα από τέλη καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ    12.770,00    0,00
Έσοδα από τέλη έκδοσης πιστοποιητικών και αντιγραφών    3.702,50    0,00
Συνδρομές μελών τρέχουσας χρήσης    26.539,34    276.413,98

Σύνολο    273.847,53    295.617,40

 
Σημειώνουμε  ότι  το  Επιμελητήριο  καταχωρεί  στα  έσοδα  κάθε  χρήσεως  μόνο  τις  συνδρομές  των 

μελών  που  εισπράττονται.  Από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  που  μας  προσκομίστηκαν  προκύπτει  ότι 
μέχρι τη χρήση 2014 είχαν βεβαιωθεί και δεν είχαν  εισπραχθεί συνδρομές συνολικού ποσού 1.880.898,04 
€, οι οποίες αναλύονται ως εξής ανά έτος: 

Έτος  Ποσό 

2004  49.238,12

2005  58.349,23

2006  86.374,99

2007  107.685,82

2008  126.879,04

2009  148.808,80

2010  174.737,17

2011  214.874,27

2012  184.343,76

2013  320.442,29

2014  409.164,55

Σύνολο  1.880.898,04

 
Οι ανωτέρω βεβαιωμένες και μη εισπραγμένες συνδρομές δεν απεικονίζονται στις απαιτήσεις του 

Επιμελητηρίου.  Το  Επιμελητήριο  έχει  προβεί  σε  βεβαίωση  στη  Δ.Ο.Υ.  απαιτήσεων  συνολικού  ποσού 
635.587,51 € 
 

2. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 
Λοιπά συνήθη έσοδα     31.12.2015     31.12.2014 

Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκη Ένωση ‐ LDV διαχείριση υπολειμμάτων    0,00  3.695,00
Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκη Ένωση ‐ Enterpirse Europe Network    41.512,23  65.873,88
Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκη Ένωση‐ Europe direct    0,00  4.332,41
Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται     6.428,87  2.582,08
Τέλη υπηρεσίας μίας χρήσης    9.264,56  18.412,00
Επιστροφές αποδόσεων, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων    183,11  57,83
Επιστροφές χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής    16,20  0,00
Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών    0,00  ‐5.400,00
Περικοπή επιχορηγήσεων    ‐2.148,90  ‐3.402,00

Σύνολο     55.256,07     86.151,20
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Τα ποσά του λογαριασμού λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται αφορούν: α) επιστροφή ποσού € 

3.661,56  από  Κ.Ε.Ε.Ε.,  β)  εισπράξεις  ποσών  από  μέλη  επιμελητηρίου  και  τόκων  λόγω  καθυστέρησης 
πληρωμών ποσού € 2.767,31.    
 

3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Οι παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής: 
 

Παροχές σε εργαζόμενους     31/12/2015     31/12/2014 

Μικτές αποδοχές     91.640,43    211.560,11
Εργοδοτικές εισφορές     47.025,91    49.438,68

Σύνολο     138.666,34    261.298,79

 
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Λειτουργικά έξοδα    
Υπόλοιπο 
31/12/2015    

Υπόλοιπο 
31/12/2014 

Αμοιβές για υπηρεσίες      7.954,27    8.934,84 
Ενέργεια     6.664,83    6.591,44 
Ύδρευση     976,52    1.190,28 
Τηλεπικοινωνίες     4.525,82    13.722,29 
Ασφάλιστρα     700,00    0,00 
Αναλώσιμα     6.295,03    9.186,55 
Επισκευές και συντηρήσεις     7.654,83    26.385,52 
Διαφήμιση και προβολή     26.195,27    21.180,05 
Λοιπά έξοδα     76.851,45    110.778,93 
Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες 
οντότητες     0,00    0,00 

Σύνολο     137.818,02    197.969,90 

 
 

5. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
Τα λοιπά έξοδα και ζημίες αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Λοιπά έξοδα και ζημίες    
Υπόλοιπο 
31/12/2015    

Υπόλοιπο 
31/12/2014 

Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)     2.255,17     2.334,20 
Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες     4.211,74     5.334,91 

Σύνολο     6.466,91     7.669,11 

 
Τα άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες αφορούν κατά κύριο λόγο τακτοποιήσεις λογαριασμών έργων.  

 
6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Λοιπά έσοδα και κέρδη     31.12.2015     31.12.2014 

Λοιπά έσοδα    191,70 0,00 
Έσοδα συνδρομών παρελθουσών χρήσεων    122.982,64 181.280,65 
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Σύνολο     123.174,34    181.280,65 

 
Τα ποσά του λογαριασμού λοιπά έσοδα αφορούν τακτοποίηση υπολοίπων προμηθευτή.  

 
7. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 

Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα αναλύονται ως εξής: 
Πιστωτικοι Τόκοι     31.12.2015     31.12.2014 

Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες    20.716,77 21.057,86 
Τόκοι από δάνεια σε προσωπικό    129,20 209,24 

Σύνολο     20.845,97    21.267,10 

 
8. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

Χρεωστικοί Τόκοι     31.12.2015     31.12.2014 

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών    283,64 99,47

Σύνολο     283,64    99,47

 
9. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

 
Τα ενσώματα πάγια του Επιμελητηρίου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

   Ακίνητα 
Λοιπός 

εξοπλισμός  Σύνολο 

           
Αξία κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2014  2.009.576,75 267.548,89  2.277.125,64

Προσθήκες  0,00 13.168,22  13.168,22
Αξία κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2015  2.009.576,75 280.717,11  2.290.293,86

Προσθήκες  0,00 43.035,02  43.035,02
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2015  2.009.576,75 323.752,13  2.333.328,88

           
Αποσβέσεις ‐ απομειώσεις την 1 Ιανουαρίου 2014  35.125,68 262.901,08  298.026,76

Αποσβέσεις  35.125,68 3.618,25  38.743,93
Αποσβέσεις ‐ απομειώσεις την 1 Ιανουαρίου 2015  70.251,36 266.519,33  336.770,69

Αποσβέσεις  35.125,68 48.683,69  83.809,37
Αποσβέσεις ‐ απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2015  105.377,04 315.203,02  420.580,06

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014  1.939.325,39 14.197,78  1.953.523,17

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015  1.904.199,71 8.549,11  1.912.748,82

 

 
10. ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα άυλα στοιχεία αναλύονται ως   
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Πίνακας Μεταβολής Άυλων Πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
 

  
Λοιπά 
άυλα  Σύνολο 

        
Αξία κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2014  3.712,28 3.712,28 

Προσθήκες  0,00 0,00 
Αξία κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2015  3.712,28 3.712,28 

Προσθήκες  2.004,90 2.004,90 
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2015  5.717,18 5.717,18 

        
Αποσβέσεις ‐ απομειώσεις την 1 Ιανουαρίου 2014  3.712,17 3.712,17 

Αποσβέσεις  0,00 0,00 
Αποσβέσεις ‐ απομειώσεις την 1 Ιανουαρίου 2015  3.712,17 3.712,17 

Αποσβέσεις  2.004,85 2.004,85 
Αποσβέσεις ‐ απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2015  5.717,02 5.717,02 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2015  0,11 0,11 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015  0,16 0,16 

 
 

11. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

Οι Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή αναλύονται ως ακολούθως: 

 

   31.12.2015     31.12.2014 

Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις     2.454,40  2.454,40
Επιστημονικές μελέτες και έρευνες    9.103,50  9.103,50
Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων    19.304,68  19.304,68

Σύνολο     30.862,58     30.862,58

 

 
12. ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

 

Οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Κ.Α.  Εταιρία 
Αξία 

κτήσης 

18‐00‐0801  ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΙ.  90.000,00
18‐00‐0802  BIC Ηπείρου  14.673,51
18‐00‐0803  Διαχειριστική Β.Δ. Ελλάδος  14.484,00
18‐00‐0804  ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.  19.980,88

Γενικό σύνολο  139.138,39

 

Στην «BIC ΗΠΕΙΡΟΥ» εκτός του ποσού των € 14.673,51 καταβλήθηκαν από το Επιμελητήριο εντός 
της 2011 χρήσης € 30.000,00 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνουμε ότι η ανωτέρω εταιρεία έχει 
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τεθεί σε εκκαθάριση. 

Το  Επιμελητήριο  έχει  συμμετοχή με δύο  (2)  εταιρικά μερίδια ποσού €  733,68 στον  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και συμμετοχή ποσού € 700,00 στην Αστική μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία  του  Εθνικού  Επιμελητηριακού  Δικτύου  Ελληνίδων  Γυναικών  Επιχειρηματιών  και  Στελεχών 
Επιχειρηματικών Φορέων, οι οποίες συμμετοχές δεν αποτυπώνονται στα βιβλία του.  

 

 
13. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Λοιπές απαιτήσεις     31.12.2015     31.12.2014 
Δάνεια προσωπικού  6.185,22  3.985,34 
Απαιτήσεις εισπράξεων από ΓΕΜΗ  3.789,10  0,00 
Απαιτήσεις από Ευρωπαικά Προγραμματα  71.377,54  67.361,42 
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών  3.906,62  0,00 
Χρεωστικά υπόλοιπα υποχρεώσεων από εισπράξεις για λογ/σμό 
Δήμου και τρίτων  8.712,80  0,00 
Χρεωστικά υπόλοιπα ασφαλιστικών λογαριασμών 0,00  2.901,80 

Σύνολο     93.971,28    74.248,56

 Οι απαιτήσεις από Ευρωπαϊκά Προγραμματα 

 

      31.12.2015     31.12.2014 
Leonardo da vinci, Ιχθυοκαλλιέργεια  0,00     2.148,90 
MED ‐ Οικολογικά χρηματοδότηση  43.270,45     59.797,00 
Τοπικό σχέδιο απασχόλησης ανέργων και αγροτών στην Πίνδο 21.284,67     0,00 
Europe Direct  469,47     2.987,60 
Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ΕΚΟ στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων 3.154,95     0,00 
Τοπικό σχέδιο απασχόλησης ανέργων και αγροτών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων 3.198,00     0,00 
Joy‐ welcult (Ελλάδα‐Ιταλία) 0,00     1.276,20 
Gift  2.0 (Ελλάδα‐ Ιταλία)  0,00     488,50 
Access (Ελλάδα ‐ Αλβανία)  0,00     663,22 

Σύνολο     71.377,54     67.361,42

 
14. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Το επιμελητήριο διαθέτει 38.161,6909 μερίδες των οποίων η τρέχουσα αξία είναι € 878.817,94.  
Η κίνηση του λογαριασμού εντός της χρήσης 2015 αφορούσε εξ’ ολοκλήρου προσόδους Β΄ 

εξαμήνου 2014 και Α΄ εξαμήνου 2015.   
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά την αξία κτήσεως 38.161,6909 μερίδων συνολικής 

τρέχουσας  αξίας  κατά  την  31/12/2015  880.390,20  €.  Οι  μερίδες  αυτές  αφορούν  τη  συμμετοχή  του 
Επιμελητηρίου  στο  Κοινό  Κεφάλαιο  του  Ν.  2469/1997.  Σύμφωνα  με  το  ν.2469/97,  τα  διαθέσιμα  των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων συνιστούν το “Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ & 
ΑΦ” (Κοινό Κεφάλαιο), του οποίου η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης κατέστη νομικά υποχρεωτική η συμμετοχή 
του Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI), 
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όσον  αφορά  ομόλογα  του  Ελληνικού  Δημοσίου  τόσο  υπό  ελληνικό  δίκαιο  όσο  και  υπό  αλλοδαπό 
(12.3.2012  και  11.4.2012).  Συνεπεία  της  ανωτέρω  συμμετοχής,  η  ονομαστική  αξία  των  ομολόγων  που 
υπήρχαν στο χαρτοφυλάκιο του Κοινού Κεφαλαίου και εντάχθηκαν στο παραπάνω πρόγραμμα (επιλέξιμοι 
τίτλοι)  υπέστη  μείωση  κατά  53,5%.  Συνακόλουθα,  προσαρμόστηκε  και  η  συνολική  ονομαστική  αξία  του 
ενεργητικού  του Κοινού Κεφαλαίου και η ονομαστική αξία  της μερίδας κάθε φορέα στο Κοινό Κεφάλαιο 
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτό.  

Με  την  υπ’  αρ.  κατάθ.  2870/8.5.2012  αίτηση  ακυρώσεως  το  Επιμελητήριο  Ιωαννίνων  στράφηκε 
κατά α) της υπ’ αρ. 10/9.3.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 50), β) της από 9.3.2012 Πράξης 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, γ) της υπ’ αρ. 10/9.3.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 
50/9.3.2012) και δ) της υπ’ αρ. 2/20964/0023Α/9.3.2012 Πράξης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
(Β΄  682/9.3.2012),  με  τις  οποίες  τροποποιήθηκαν  οι  επιλέξιμοι  τίτλοι,  καθορίσθηκαν  οι  όροι  ανταλλαγής 
τους κι εκδόθηκαν νέοι τίτλοι ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, δυνάμει αυτών 
των πράξεων  έλαβε  χώρα ανταλλαγή  τίτλων αξίας  1.941.275,50  ευρώ με άλλους  τίτλους αξίας συνολικά 
994.903,66 ευρώ.     

Η συζήτηση της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως διεξήχθη στις 4 Νοεμβρίου 2014, εκδόθηκε δε η υπ’ 
αρ. 4166/2014 απόφαση, η οποία απέρριψε την αίτηση ακυρώσεως. 

 
15. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα     31.12.2015    31.12.2014 

Ταμείο    5,12 0,00
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ    314.499,46 167.404,75

Σύνολο     314.504,58    167.404,75

 

Οι καταθέσεις στις τράπεζες τοκίζονται με τα προσφερόμενα επιτόκια και τα έσοδα από τόκους 
των καταθέσεων όψεως  περιλαμβάνονται  στους  πιστωτικούς  τόκους  και  συναφή  έσοδα. 
 

16.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Ως    κεφάλαιο  ορίζεται  η  διαφορά  απογραφής  μεταξύ  των  στοιχείων  του  Ενεργητικού  και  των 
στοιχείων του Παθητικού την 01.01.2014 και ανέρχεται σε 3.357.913,82 €.  
 

17. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε. 
 

Οι χρηματοδοτήσεις από Ε.Ε. αναλύονται ως ακολούθως: 
 

   31.12.2015     31.12.2014 

"BRANDINODE"‐ Διασυνοριακό πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ ‐ ΑΛΒΑΝΙΑ    2.888,04  3.670,70
Enterprise Εurope network    58.012,47  0,00
Leonardo da Vinci, Added Value for craft    0,00  2.850,12
Joy‐ welcult (Ελλάδα‐Ιταλία)    2.718,21  0,00
Gift  2.0 (Ελλάδα‐ Ιταλία)    32.207,25  0,00
Access (Ελλάδα ‐ Αλβανία)    8.281,19  0,00

Σύνολο     104.107,16     6.520,82

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται   
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18. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Εμπορικές υποχρεώσεις     31.12.2015     31.12.2014 

Πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών    8.456,72 25.517,87
Δικαιούχοι μη εμφανισθέντες    0,00 40.287,42

Σύνολο     8.456,72    65.805,29

 
19. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

 
Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής: 

 

Φόροι τέλη     31.12.2015     31.12.2014 

Χαρτόσημο από επιχορηγήσεις    18,00 0,00

Σύνολο     18,00    0,00

 
 

20. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής: 

 

Οργ. κοιν. ασφάλισης     31.12.2015     31.12.2014 

ΙΚΑ  325,74 0,00 
Μ.Τ.Π.Υ.  0,00 595,40 

Σύνολο     325,74    595,40 

 
 

21. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Λοιπές υποχρεώσεις     31.12.2015    31.12.2014 

Υποχρεώσεις απο εισπράξεις για λογ/σμό δήμου και 
τρίτων 

 
47.798,61 40.967,05 

Σύνολο     47.798,61    40.967,05 

 
 

22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή 
υπηρεσιών σε ομάδες εργασίας. Το σύνολο των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2015 ανέρχεται σε € 4.581,35. 

 

 
23. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το επιμελητήριο κατά την 31.12.2015 και 31.12.2014  απασχολούσε  δεκατρία (13)  άτομα, εκ των 
οποίων εννιά (9) μόνιμοι και τέσσερις (4) πρακτικής άσκησης. 
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24. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Εναντίον του Επιμελητηρίου  Ιωαννίνων έχει  εγερθεί αγωγή από Τράπεζα ποσού € 20.639,88 με 
την οποία ζητά να επιστραφούν ποσά συνδρομών που κατέβαλλε για τα υποκαταστήματά της, η οποία δεν 
αναμένεται να ευδοκιμήσει 

Μέχρι  την ημερομηνία σύνταξης  της παρούσας  το Επιμελητήριο δεν  είχε προβεί στην υποβολή 
δήλωσης  Ε9  με  τα  στοιχεία  των  ακινήτων  που  κατείχε  με  συνέπεια  τη  μη  βεβαίωση  και  καταβολή  του 
αναλογούντος  Ενιαίου  Φόρου  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων  (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)  για  τις  χρήσεις  2014  και  2015.  Με  την 
υποβολή της ανωτέρω δήλωσης θα καταβληθούν και οι αναλογούντες φόροι και προσυαξήσεις 

 
25. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα.   

 

 

Ιωάννινα, 25/04/2016 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Οικονομικός 
Επόπτης 

Ο Διευθυντής  Ο Λογιστής 

       

       

       

Μήτσης Ιωάννης  Βασιλείου Βασίλειος  Δασκαλόπουλος Ιωάννης  Νταάφλος Ευάγγελος 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 278838  Α.Δ.Τ. ΑΑ 379587  Α.Δ.Τ. ΑΖ237725  Αρ.Α. Ο.Ε.Ε. 31294 ‐ Α' Τάξης 

 


