ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [ΕΣΥΠ]
Ν.Π.Ι.Δ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4109/2013
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν 2190/1920 , όπως ισχύει & του άρθρου 5 του
Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΣΥΠ ΦΕΚ Β 2547/24.9.2014)

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που
έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια,
της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων της χρήσης έγινε κατά τρόπο διάφορο του υποδείγματος που
προβλέπεται από το Π.Δ.1123/1980 ( Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο). Η απεικόνιση η οποία
μελετήθηκε και έχει επιλεγεί να εφαρμόζεται παγίως καλύπτει απολύτως τα προβλεπόμενα
οικονομικά στοιχεία του υποδείγματος που προαναφέρθηκε δεδομένου ότι προσφέρει μεγαλύτερη
ανάλυση και επεξηγηματική δυνατότητα των αποτελεσμάτων.
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής
εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».
Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική
αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
Δεν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν
ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως.
Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων
(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΟΤ αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία
είναι προσαυξημένη με βάση ειδικό νόμο αξίας τους ( Ν 2065/1992 οικονομικής χρήσης 2004 ως
απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΕΛΟΤ ΑΕ 23-06-2009), με την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π. )
αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της

χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης,
εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο
β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν
καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που
έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και
τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι
δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες
αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.
(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει
στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις
μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η
λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των
κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,
- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην
πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»
Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε
ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία ΕΚΤ. Οι
συναλλαγματικές διαφορές προκύπτουν με την εξόφλησή τους.
(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε.
(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν έγινε.
(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων
και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Δεν υφίσταται.
(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο,
αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως
του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
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Δεν συντρέχει.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως).
Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν.
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
Τα λοιπά έξοδα εγκατάστασης ύψους 23.401,59€ αφορούν α) έξοδα αναδιοργανώσεως 2.350€ και
β) έξοδα για το έργο της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας 21.051,59€.
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που
προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος
της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων
στοιχείων.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών
και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία
επιχειρήσεως (GOODWILL)».
αξία κτήσεως
31/12/14
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ε.Π.Β / Β ΚΠΣ

προσθήκες
2015

αξία κτήσεως
31/12/15

αποσβέσεις
έως 31/12/14

αποσβέσεις
2015

αποσβέσεις
έως 31/12/15

αναπ/στο
υπόλοιπο

3.451.505,92
4.375.971,64

0,00
0,00

3.451.505,92
4.375.971,64

3.299.005,30
4.375.971,64

150.400,57
-4.375.971,64

3.449.405,87
0,00

2.100,05
0

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
SOUTH EAST
EUROPE
INTERREG MARKET
CONTROL
SMEST2

1.487.701,99

0,00

1.487.701,99

1.487.701,99

-1.487.701,99

0,00

0

1.226.590,06

0,00

1.226.590,06

1.226.590,06

-1.226.590,06

0,00

107.053,57

0,00

107.053,57

107.053,57

0,00

107.053,57

0

1.852,95

0,00

1.852,95

1.852,95

-1852,95

0

0

16-25
16-26

ΑΜΕΑ
ΕΡΓΟ ΑΛΜ/ΕΣΥΔ
ΣΥΝΕΡΓ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

75.956,09
415,28

2.043,91
21.051,59

78.000,00
21.466,87

75.956,09
415,28

2.043,91
21.051,59

78.000,00
21.466,87

0
0

16-27

SOHealth ΑΛΜ
ΕΛΟΤ
SPEK ΕΡΓΟ ΑΛΜ
ΕΛΟΤ

11.344,80

0,00

11.344,80

11.344,80

0,00

11.344,80

0

32.609,75

132.921,77

165.531,52

32.609,75

132.921,77

165.531,52

0

10.771.002,05

156.017,27

10.927.019,32

10.618.501,43

306.417,84

3.832.802,63

2.100,05

16-01
16-20
16-21
16-22
16-23
16-24

16-28

ΣΥΝΟΛΟ

§ 4. Συμμετοχές
(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο
από 10% .
Δεν υπάρχουν.
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(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα
ευθυνόμενος εταίρος.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα
(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν με τη μέση τιμή στην αξία κτήσης.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Τα κυκλοφορούν στοιχεία ενεργητικού έχουν υποτιμηθεί με προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
κατά ποσό 166.285,43 ευρώ οι οποίες διενεργήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Το ΕΣΥΠ ως νπιδ δεν έχει καταβλημένο κεφάλαιο. Το ποσό των 4.811.988,75€ προέρχεται από
προηγούμενες της ίδρυσης του ΕΣΥΠ χρήσης, και αφορά το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά
την 31/12/2014 των :
α) της ΕΛΟΤ ΑΕ, 4.611.978,75€ (1 ονομαστική μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ),
β) της ΕΣΥΔ ΑΕ, 200.010,00€ (6.667 ονομαστικές μετοχές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου των
30,00€ εκάστη).
(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν εκδόθηκαν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν λοιποί τίτλοι.
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός
Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που
είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των
προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.
Δεν έγιναν τέτοιες προβλέψεις.
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται
στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και
οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.
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(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού
διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία,
εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή
τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλεισμένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον
δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του νπιδ ΕΣΥΠ δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για
τις χρήσεις 2013-2015 όπως επίσης για τις χρήσεις :
α) 1995-2012 του ΝΠΙΔ «ΕΙΜ»
β) 2003-2012 της «ΕΛΟΤ ΑΕ»
γ) 2010-2012 της «ΕΣΥΔ ΑΕ»
Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.
Το νομικό πρόσωπο έχει προβεί σε εκτίμηση και έχει σχηματίσει, σε προηγούμενες χρήσεις,
πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους 80.000,00€ .
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.
(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης,
εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο
β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν
καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που
έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και
τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι
δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες
αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.
(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει
στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις
μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου
43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να
γνωστοποιούνται:
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των
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κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής
αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των
στοιχείων θα ανακτηθεί.»
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί
- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών:
Έξοδα επόμενων χρήσεων : ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
109,08€
συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς
164.650,98€
τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου
1.050,00€
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: πρόβλεψη επιχορήγησης κοιν πρόγρ SOHealth ποσό
11.344,80€
κοιν. Πρόγρ.Διασυν/κής συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 415,28€
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα: περιλαμβάνει ποσό 8.327,17€ πρόβλεψη εργοδοτικών εισφορών ταμείο
Νομικών καθώς και 56.633,61€ περίπου που αφορά κυρίως προβλέψεις
δαπανών αμοιβών 2008- 2009 συνεργατών και
προσωπικού που
απασχολήθηκαν στη σύνταξη των ΠΕΤΕΠ, αμοιβές επιθεωρητών ,
Τεχνικών επιτροπών κ.λπ και 449,30€ λοιπά δουλευμένα έξοδα.
Έσοδα επόμενων χρήσεων: 1.400,00€ τακτοποίηση ΤΠΥ 2015.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως
- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.
Στους λογαριασμούς τάξης εμφανίζονται:
α) το ποσό των 2.740.940,00€ που αφορά το δικαίωμα της ΕΛΟΤ ΑΕ (αρ. 19, ν.4038/12 και παρ.2,
αρ.15 ν.4242/14) απόσβεσης υφισταμένων ή μελλοντικών οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Έχει δοθεί τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους 2.175,50 ευρώ.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Με την υπουργική απόφαση ( Αριθμ.2/51475/0022 ΦΕΚ 363/30.7.2013) καθορίσθηκαν οι
αποδοχές του Δ/ντα Συμβούλου και αποζημιώσεων Προέδρου και Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ως εξής : α) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Διευθύνοντα Συμβούλου στο ποσό
των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ), β) Η αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Προέδρου και των
μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο ποσό των 75
ευρώ για τον Πρόεδρο και 50 ευρώ για το μέλος.
Το σύνολο των καταβληθεισών αμοιβών την 31/12/2015 στα μέλη του ΔΣ ανήλθε αναλυτικά σε:
Χρήστος Σινάνης Αγκαζίρ -30.078,26 €
Κρικώνης Θεόδωρος -1.239,13€
Μουρτσιάδης Ανδρέας – 950,00€
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Αγάθωνος Περικλής – 1.050,00€
Ιωάννης Σταύρου – 550,00€
Το 1/3 των ανωτέρω καταβληθέντων αμοιβών επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης κάθε ΛΜ.
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη
διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
Έχει χορηγηθεί δάνειο κατά τις προηγούμενες χρήσεις σε όργανο διοίκησης της ΕΣΥΔ ΑΕ ύψους
17.000,00ευρώ για το οποίο το ΕΣΥΠ έχει εγείρει νομική διεκδίκηση απαίτησης του.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’).
Κωδικός
73
74
75

Περιγραφή
Ποσά σε €
Πωλήσεις υπηρεσιών
2.449.016,38
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
914.000,00
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
513,60
Σύνολο 31/12/2015
3.363.529,98

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο
«Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο
προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα
78
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ. άτομα
78
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα
0
Σύνολο άτομα
78
(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:
- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:
 Μισθοί
€ 1.665.949,48
 Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα
€
395.236,79
-

Η δαπάνη αμοιβών προσωπικού μειώθηκε στη χρήση 2015 κατά

-

Σύμφωνα με την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ 181/16 έγινε μεταφορά
μέρους του μισθολογικού κόστους των λειτουργικών μονάδων Τυποποίησης και
Μετρολογίας στην μονάδα Διαπίστευσης. Συγκεκριμένα από τη μονάδα Τυποποίησης
ποσό 134.994,73€ και από τη μονάδα Μετρολογίας ποσό 77.898,31€. Στη μονάδα
Διαπίστευσης αυξήθηκε ο λογαριασμός μισθοδοσίας κατά 212.893,04€.
Σύμφωνα με την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ 81/2015 το κόστος της ΚΥ
για το έτος 2015 ισομερίστηκε στον τελικό Ισολογισμό του ΕΣΥΠ.

-

131.329,57€ λόγω
κοινοτικών προγραμμάτων SPEK, AMEA και του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδος Αλβανίας

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των
λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά
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των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της
διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς
81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

ΚΑ

Περιγραφή

81.00

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

81.01.05

Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις παγίων επενδύσεων

Σύνολο Εκτάκτων Εξόδων - Εσόδων

Ποσά σε €
707,25

0,00

0,00

685.691,18

707,25

685.691,18

684.983.93

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα
από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».
ΚΑ

Περιγραφή

Ποσά σε €

82.00

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

45.815,45

0,00

82.01

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

0,00

8.939,87

84.00

Έσοδα από αχρης/τες προβλ. προηγ. χρήσεων

0,00

23.158,43

45.815,45

32.098,30

Σύνολο Εκτάκτων Εξόδων - Εσόδων

13.717,15

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *: «Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το
οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο:
Στην κλεισμένη χρήση για αμοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρεώθηκε
ποσό 6.100,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.Δεν χρεώθηκαν από την Ελεγκτική εταιρεία αμοιβές για λοιπές
εργασίες.

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή
της αρχής της πιστής εικόνας
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή
που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και
εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.
Σημείωση νομικού προσώπου ΕΣΥΠ:
α) Το ΕΣΥΠ εφαρμόζει από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) μόνο τα άρθρα 3 (πλην παρ.8& 9) έως
και 15 (σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. πρωτ1054269/4.4.2016)
β) Η απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της «ΕΛΟΤ ΑΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14-2-2012),, ο κλάδος πιστοποίησης και
εργαστηρίων της «ΕΛΟΤ ΑΕ» με το σύνολο του εξοπλισμού του, αποσχίζεται και εισφέρεται,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, στην εταιρεία «ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.
Η απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της «ΕΛΟΤ ΑΕ» και εισφορά της στην
«ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ» δεν έχει ολοκληρωθεί
γ) το δικαίωμα της ΕΛΟΤ. Α.Ε ύψους 2.740.940,00€
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Σύμφωνα με την παρ.2 του άρ. 15 του ν.4242/2014 το δικαίωμα της ΕΛΟΤ. Α.Ε ύψους
2.740.940,00€ επί των εκδοθησομένων μετοχών της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μεταφέρθηκε ατελώς και
χωρίς άλλη διατύπωση στο Ελληνικό Δημόσιο μέχρι την πλήρη κάλυψη της λογιστικής αξίας των
μεταφερόμενων μετοχών, με ισόποση απόσβεση των υφισταμένων ή μελλοντικών οφειλών της
ΕΛΟΤ ΑΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω με την Αρ. Πρωτ. 6379 02/09/2015 επιστολή του Προέδρου
ΕΣΥΠ κυρίου Χ. Σινάνη προς την Δ Ο Υ Β΄ Περιστερίου με κοινοποίηση στο Υπουργείο
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας & την Γ.Γ.Β. ζητήσαμε όπως
πιστωθεί στο taxis το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π), με ΑΦΜ 998007857,
το ποσό των 2.740.940,00€ ως επιστροφή από το Δημόσιο, ώστε να συμψηφίζεται με κάθε
υποχρέωση καταβολής φόρου από πλευράς του ΕΣΥΠ. (πχ ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ.).

Περιστέρι, 29-07-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΟΜΝΑ ΜΠΑΚΑ

ΚΛΕΑΝΘΗ ΛΟΥΡΙΔΑΚΗ

Το παρόν Προσάρτημα που αποτελείται από (9) εννέα σελίδες & ένα συνημμένο πίνακα είναι αυτό που
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα την 02/08/2016.

Περιστέρι, 02-08--2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΤΟΥΝΑΣ

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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