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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ
Διοικητικό Συμβούλιο:
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΔΑΓΚΛΗΣ: Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ: Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΓΗΣ: Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΟΣ: Μέλος
ΠΑΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ: Μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΛΑΚΗΣ: Mέλος
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Μέλος
Εξωτερικός Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

Πιστωτικά Ιδρύματα: Τράπεζα της Ελλάδος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ
Έδρα Φορέα: Κηφισίας 178, Χαλάνδρι
Εποπτεύουσα Αρχή: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ελεγκτής:

Στέφανος Κιουλάφας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 32681

Ελεγκτής:

Δημήτριος Φίλης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 34261

Ελεγκτική Εταιρεία: Ελεγκτική Πράξη Ι.Κ.Ε.
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 196
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης εποπτεύοντα το Ν.Π.Ι.Δ.

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
και διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΚΕ.Δ.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π.Ι.Δ.
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» (ΕΛ.ΚΕ.Δ.), οι οποίες αποτελούνται από
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων,
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της του Ν.Π.Ι.Δ.
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» (ΕΛ.ΚΕ.Δ.) κατά την 31η Δεκεμβρίου
2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως
ισχύει.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ)
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας,
σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της
έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από το ΕΛ.ΚΕ.Δ. σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας 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 Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Δ. για την προηγούμενη χρήση που έληξε
την 31/12/2020 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση
οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εξέδωσαν την 06.10.2021 έκθεση ελέγχου με
5
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γνώμη με επιφύλαξη για εμφανιζόμενη την 31/12/2020 απαίτηση ΦΠΑ ποσού €
37.295,97.
Ευθύνες της Διοίκησης 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 του ΕΛ.ΚΕ.Δ. να συνεχίσει τη δραστηριότητά
του, 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 το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ή να διακόψει τη δραστηριότητά του 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 ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ 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
6
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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 οντότητας.

•

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των
σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

•

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα 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 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 οντότητα 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

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των
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διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2
σημειώνουμε ότι:

(μέρος Β) του Ν. 4336/2015,

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150
του ν.4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για το Ν.Π.Ι.Δ.
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» (ΕΛ.ΚΕ.Δ.) και το περιβάλλον της,
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32681

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΦΙΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34261
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ι.Κ.Ε.
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΜΑ 8, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 196 - Α.Μ. ΕΛΤΕ 067
Τηλ. 2117205877, e-mail: info@cpa-a.gr
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την Χρήση 2021
(περίοδος 01/01/2021– 31/12/2021) είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» στην 7η/2022
Συνεδρίασή του, τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 και θα δημοσιευθούν στον επίσημο
διαδικτυακό τόπο του ΕΛ.ΚΕ.Δ, στη διεύθυνση https://hsc.gov.gr/el/ και στην Διαύγεια.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθ. Ιωάννης Δαγκλής
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Α. Δαγκλής θέτει προς έγκριση στο
Διοικητικό Συμβούλιο, την Έκθεση Διαχειρίσεως που καταρτίσθηκε για την χρήση 01.01.2021 31.12.2021.
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα οικονομική χρήση είναι η τρίτη και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από 01
Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. κατάρτισε Οικονομικές καταστάσεις και Έκθεση Διαχείρισης από 1 Ιανουαρίου του
2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και διακριτικό τίτλο
«ΕΛ.ΚΕ.Δ.» υπεισέρχεται από 9 Αυγούστου 2019 ως καθολικός διάδοχος στη θέση της «ΕΛ.Δ.Ο.
Α.Ε.» και αυτοδικαίως στο σύνολο των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων,
υποχρεώσεων και λοιπών εννόμων σχέσεων της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., η οποία είχε συσταθεί με το άρθρο
18 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200) και καταργείται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφηκε από το
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α΄ 297). Επιπλέον το ΕΛ.ΚΕ.Δ με βάση την
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 23 Μαρτίου του 2021 αποφάσισε να
καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε με 31.12.2019 και εφεξής με
βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ως καταγράφονται στον ν.4308/2014.
Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι με το ν.4626/2019 συστάσεως του «ΕΛ.ΚΕ.Δ.», το Ν.Π.Ι.Δ.
υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη θέση της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των
πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και λοιπών εννόμων σχέσεων της
ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.. Οι κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες που έχουν
συναφθεί ή προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου και ευρίσκονταν σε ισχύ,
στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ήταν η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. συνεχίζονται από
και στο όνομα του ΕΛ.ΚΕ.Δ., χωρίς το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή τρίτος να
δικαιούται να ζητήσει για τον λόγο αυτόν τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Επιπλέον, με τη δημοσίευση του
ανωτέρω νόμου μεταφέρονται αυτοδίκαια στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. όλα τα έργα και προγράμματα, καθώς
και αρμοδιότητες και χρηματοδοτήσεις που διατηρούσε η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.. Οι εκκρεμείς δίκες της
ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα του ΕΛ.ΚΕ.Δ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή
τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική ή εξώδικη, ενέργεια για την
συνέχισή τους. Βάσει των ανωτέρω, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που
μεταφέρθηκαν από την ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. αποτυπώθηκαν διακριτά στον Ισολογισμό των οικονομικών
καταστάσεων της περιόδου 9/8/2019 – 31/12/2019.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι δραστηριότητες του Φορέα υπήρξαν σύμφωνες με την
ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ο Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, οι
Χρηματοροές και το συνημμένο Προσάρτημα για την περίοδο 01/01/2021 – 31/12/2021, όπως
υποβάλλονται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΚΕ.Δ., προκύπτουν από τα
λογιστικά αρχεία του Ν.Π.Ι.Δ., όπως αυτά συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών
οικονομικών μεγεθών του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων με τις
απαραίτητες, κατά την κρίση μας, διευκρινίσεις. Μέσα από την επισκόπηση των μεγεθών αυτών
και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση του φορέα και η
εξέλιξη των δραστηριοτήτων του.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31/12/2021

Ποσά σε €
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

31/12/2020

33.909,32
33.909,32

32.675,47
32.675,47

9.721,65
9.721,65
43.630,97

12.152,01
12.152,01
44.827,48

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.013.882,10
2.923,05
0,00
1.987.181,53
3.003.986,68
3.047.617,65

9.411,45
39.362,71
5.615,12
2.430.457,29
2.484.846,57
2.529.674,05

Καθαρή θέση
Κεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέο

60.000,00
2.977.251,12

60.000,00
2.435.188,80

Σύνολο καθαρής θέσης

3.037.251,12

2.495.188,80

4.240,80
0,00
1.945,56
0,00
0,00
4.180,17
10.366,53

9.194,14
0,00
6.975,93
1.685,32
529,86
16.100,00
34.485,25

3.047.617,65

2.529.674,05

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. στη χρήση που έληξε με 31.12.2021 είχε στην κατοχή του πάγια περιουσιακά
στοιχεία αξίας € 43.630,97. Κατά την χρήση 2021 πραγματοποιήθηκε προμήθεια επίπλων και
ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού συνολικής αξίας € 17.321,84, ενώ υπολογίσθηκαν οι
αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις ποσού € 18.518,35. Το σύνολο των παγίων αφορά τον
εξοπλισμό και τη μηχανοργάνωση των γραφείων του ΕΛ.ΚΕ.Δ..
2. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε € 1.987.181,53, πλέον τόκων που αναλογούν στην περίοδο
ποσού € 13.882,10, με το σύνολο να αποτελεί το 66,61% του κυκλοφορούντος Ενεργητικού,
μειωμένης κατά την 31/12/2021 λόγω της υπάρξεως της απαιτήσεως της αποδόσεως της ετήσιας
επιχορηγήσεως που εισπράχθηκε στις 12/1/2022.
3. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. προοδευτικά έχει αρχίσει να στελεχώνει τις διοικητικές του υπηρεσίες, διαδικασία
η οποία ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2020 και έως 31/12/2020 με μία διοικητική υπάλληλο, ενώ
συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 2021, με το προσωπικό την 31/12/2021 να ανέρχεται σε πέντε (5)
άτομα.
4. Οι υποχρεώσεις στο τέλος της χρήσης ανέρχονται σε €10.366,53 έναντι ποσού € 34.485,25 την
31/12/2020. Η μείωση οφείλεται στην οργάνωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την
διαχείρισή τους.
5. Το εμφανιζόμενο μετοχικό κεφάλαιο του Ν.Π.Ι.Δ. ποσού € 60.000,00 αφορά αποτύπωση βάσει
καθολικής διαδοχής της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., αν και δεν καταγράφεται στον νόμο σύστασης του ΕΛ.ΚΕ.Δ..
Αποτελεί το 1,98% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων.
6. Τα αποτελέσματα εις νέο αφορούν το σωρευμένο αποτέλεσμα από συστάσεως της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.
και έως την 31/12/2021, μετά την καθολική της διαδοχή από το ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Σημειώνεται ότι οι
ετήσιες επιχορηγήσεις για λειτουργικές και αναπτυξιακές δαπάνες έχουν αναγνωριστεί ως έσοδα
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά το χρόνο είτε εισπράξεώς τους είτε κατά το χρόνο που
καθίσταται βέβαιη η είσπραξή τους, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1/1 - 31/12/2021

Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών
Κόστος δραστηριοτήτων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

1.000.000,00
-29.769,32
970.230,68
0,00
970.230,68
-413.078,78
-37.518,32
1,00
519.634,58
30.970,02
-190,70
550.413,90
-8.351,58
542.062,32

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

1/1 - 31/12/2020
1.000.000,00
-22.320,00
977.680,00
0,01
977.680,01
-239.941,50
-115,18
0,00
737.623,33
21.628,01
-124,00
759.127,34
0,00
759.127,34

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στα έξοδα διοίκησης περιλαμβάνονται κυρίως έξοδα για την οργάνωση της εταιρείας, όπως
αμοιβές συμβούλων, δικηγόρων, ορκωτών ελεγκτών και λογιστών. Στον παρακάτω πίνακα
εμφανίζονται τα έξοδα διοίκησης ανά κατηγορία:
Ποσά σε €

01/01 - 31/12/2021

Αμοιβές & έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

09/08 - 31/12/2020

182.983,69

84.352,87

67.020,97

46.142,40

77.034,84
0,00
67.520,93
18.518,35
413.078,78

69.484,51
2.341,44
32.122,73
5.497,55
239.941,50

Το κόστος μισθοδοσίας ποσού € 182.963,69 αφορά κατά € 83.155,93 τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
και κατά ποσό € 99.827,76 το διοικητικό προσωπικό.
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών του ΕΛ.ΚΕ.Δ. κατά την 31/12/2021, σας
παραθέτουμε τους παρακάτω χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:
Αριθμοδείκτης

Τύπος

31.12.2021

Γενική Ρευστότητα

Διαθέσιμα + Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

289,78
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υφίσταται κανένα μεταγενέστερο γεγονός το οποίο να επηρέασε ουσιωδώς την οικονομική
θέση και κατάσταση του ΕΛ.ΚΕ.Δ..

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΡΕΥΝΑ
Εντός, της χρήσης 2022 βασική επιδίωξη του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι να προχωρήσει με τρόπο οριζόντιο
στην ικανοποίηση των καταστατικών του σκοπών, ήτοι:
α. Η διαμόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τομέα του διαστήματος και η εκπόνηση
κυλιόμενου-δυναμικού σχεδίου δράσης της διαστημικής στρατηγικής σε συνεργασία με την
πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα που προσδιορίζει
στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων,
β. Η συνεργασία, ο συντονισμός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, υπηρεσιών και
νομικών προσώπων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα για την προώθηση, διάχυση και
αξιοποίηση της διαστημικής στρατηγικής της Ελλάδας, καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς
και διεθνείς οργανισμούς και ομάδες που δραστηριοποιούνται σε διαστημικά θέματα και
προγράμματα,
γ. Η προώθηση και συμμετοχή ως συντονιστής δημόσιων φορέων σε έργα και προγράμματα,
καθώς και η διαχείριση εθνικών προγραμμάτων και έργων σε τομείς του Διαστήματος, όπως η
επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η οικονομία, το περιβάλλον,
η αγροτική ανάπτυξη, οι μεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εμπόριο,
δ. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, πρωτοβουλίες, φόρουμ και
δραστηριότητες για θέματα Διαστήματος, ο συντονισμός των εθνικών εκπροσώπων στον τομέα
του Διαστήματος, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύνθεση
γνώσεων, καινοτομίας και δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συμμετοχή
της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς Διαστήματος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή
διαστημικά προγράμματα, καθώς και η συμμετοχή στη σχεδίαση προγραμμάτων για την
εξυπηρέτηση εθνικών, επιστημονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες
το Διάστημα έχει πρωταρχικό ρόλο,
ε. Η συμβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών,
υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας, καθώς
και η υποστήριξη στο σχεδιασμό δορυφόρων, δορυφορικών συστημάτων, υλικών και εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, μέσω και της αξιοποίησης της
συμμετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα, καθώς
και στις πάσης φύσεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα,
στ. Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη συνεχή επιμόρφωση των φοιτητών,
των νέων ερευνητών και των δημόσιων λειτουργών σε θέματα Διαστήματος, καθώς και η
σχεδίαση και η συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστημικών
δραστηριοτήτων και εφαρμογών,
ζ. Η προώθηση θεμάτων τυποποίησης και η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον
τομέα των διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών,
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η. Η πειραματική ή εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε δορυφορικά και
διαστημικά αντικείμενα, καθώς και η αξιοποίηση των συναφών υπηρεσιών, πόρων και
περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, κατόπιν σχετικής εκχωρήσεως ή άδειας του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
θ. Η παροχή συνδρομής προς το Δημόσιο αναφορικά με δορυφορικά και διαστημικά θέματα,
καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών προς το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων
του Δημοσίου στο Διάστημα, την καταχώριση και αξιολόγηση διαστημικών αντικειμένων, καθώς
και την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων.
Η ολοκλήρωση της στελέχωσης του ΕΛ.ΚΕ.Δ. με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό, η οποία εκτιμάται εντός του 1ου τετραμήνου του 2022, θα δημιουργήσει κατάλληλες
συνθήκες για την ανάληψης έργων εθνικής σημασίας, για τα οποία υπάρχει ήδη εγκεκριμένος
σχεδιασμός, αποτέλεσμα συνεργασίας της διοίκησης του ΕΛ.ΚΕ.Δ. με την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνεργαζόμενους φορείς. Ως σημαντικότερα αυτών
καταγράφονται ο «Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος μικρών δορυφόρων παρατήρησης της
Γης» (συνεργασία μεταξύ ΕΛ.ΚΕ.Δ.-Κοινωνίας της Πληροφορίας και Υπ.Ψη.Δ.) καθώς και
σχεδιαζόμενο Μνημόνιο Συνεργασία με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.» για παροχή
δορυφορικών υπηρεσιών σε χρήστες εντός του Ελληνικού Δημοσίου. Ταυτόχρονα, το ΕΛ.ΚΕ.Δ. θα
ενισχύσει την επικοινωνία με αντίστοιχες Διαστημικές Υπηρεσίες του εξωτερικού (ενδεικτικά:
NASA-ΗΠΑ, JAXA-Ιαπωνία, CONAE-Αργεντινή, ASI-Ιταλία, CNES-Γαλλία) με στόχο την
υπογραφή στοχευμένων Μνημονίων Συνεργασίας, καθώς τις δράσεις εν γένει δράσεις
εξωστρέφειας, με συμμετοχή στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων υψηλής σημαντικότητας
(ενδεικτικά: Athens COSPAR 2022), αλλά και με συμμετοχή σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα,
σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
Επιπροσθέτως, στελέχη της διοίκησης και του επιστημονικού προσωπικού του ΕΛ.ΚΕ.Δ. θα
παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ηγεσία του εποπτεύοντος υπουργείου,
τόσο σε θέματα που άπτονται της υλοποίησης της Εθνικής Διαστημικής Πολιτικής, όσο και σε
θέματα διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας στο πεδίο του Διαστήματος.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων που
μπορεί να προκύψουν λόγω της γενικότερης κατάστασης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
στην Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και κατωτέρω στην διαχείριση των επιμέρους
κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία θα επηρεάσουν
σημαντικά την ομαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ.

α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. κατά κύριο λόγο λειτουργεί εντός της ευρωζώνης και όλες οι συναλλαγές
πραγματοποιούνται σε Ευρώ. Επίσης, το ΕΛ.ΚΕ.Δ. δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος.
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(ii) Κίνδυνος τιμής
Αναφορικά με τον κίνδυνο τιμών το ΕΛ.ΚΕ.Δ. δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης
των μεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος, καθώς δεν συνάπτει
μακροχρόνιες συμβάσεις παροχής και λήψης υπηρεσιών ώστε να υπάρχουν δεσμεύσεις τιμών οι
οποίες δεν μπορούν να προσαρμοστούν με τα δεδομένα της αγοράς.
(iii) Ταμειακές ροές και εύλογη αξία επιτοκίου κινδύνου
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. πέραν των ταμειακών διαθεσίμων δεν έχει άλλα έντοκα στοιχεία ενεργητικού και
συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από
τις μεταβολές στην αγορά των επιτοκίων.

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες,
καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των
σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.
Βάσει των στοιχείων του ΕΛ.ΚΕ.Δ. δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών
διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, το ΕΛ.ΚΕ.Δ. διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης
με το να διατηρεί διαθεσιμότητα πιστώσεων.
Για το ΕΛ.ΚΕ.Δ. δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας καθώς διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα
για να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες. Η ορθή διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και
των απαιτήσεων σε συνδυασμό με τη διαχείριση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δίνει ένα
δείκτη γενικής ρευστότητας 72,05, ο οποίος θεωρείται ικανοποιητικός.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Πιστεύοντας ότι η πορεία του ΕΛ.ΚΕ.Δ. κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις
διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις
Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο πού έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Χαλάνδρι, 20/06/2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθ. Ιωάννης Δαγκλής
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΝΠΙΔ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021 – 31/12/2021)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
(Ε.Λ.Π.)
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Σημ/ση

31/12/2021

31/12/2020

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
4.1

Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

33.909,32

32.675,47

33.909,32

32.675,47

9.721,65

12.152,01

9.721,65

12.152,01

43.630,97

44.827,48

Άυλα πάγια στοιχεία
4.1

Λοιπά άυλα
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

0,00

0,00

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

4.2

1.013.882,10

9.411,45

Λοιπές απαιτήσεις

4.3

2.923,05

39.362,71

0,00

5.615,12

4.4

1.987.181,53

2.430.457,29

3.003.986,68
3.047.617,65

2.484.846,57
2.529.674,05

60.000,00
2.977.251,12

60.000,00
2.435.188,80

3.037.251,12

2.495.188,80

4.240,80

9.194,14

0,00

0,00

Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Καθαρή θέση
4.5
4.5

Κεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.6

Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη

4.6

1.945,56

6.975,93

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

4.6

0,00

1.685,32

Λοιπές υποχρεώσεις

4.6

0,00

529,86

4.6

4.180,17
10.366,53

16.100,00
34.485,25

3.047.617,65

2.529.674,05

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το επισυναπτόμενο Προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σημ/ση
Κύκλος εργασιών
Κόστος δραστηριοτήτων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

4.7
4.8

4.9
4.9

1/1 - 31/12/2021
1.000.000,00
-29.769,32
970.230,68
0,00
970.230,68
-413.078,78
-37.518,32
1,00
519.634,58
30.970,02
-190,70
550.413,90
-8.351,58
542.062,32

1/1 - 31/12/2020
1.000.000,00
-22.320,00
977.680,00
0,01
977.680,01
-239.941,50
-115,18
0,00
737.623,33
21.628,01
-124,00
759.127,34
0,00
759.127,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Υπόλοιπο 31.12.2019
Μεταβολές Στοιχείων στην
Περίοδο 1/1 - 31/12/2020
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020
Μεταβολές Στοιχείων στην
Περίοδο 1/1 - 31/12/2021
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021

Αποτελέσματα
Κεφάλαιο
εις νέο
Σύνολο
60.000,00
1.676.061,46 1.736.061,46

60.000,00

0,00
0,00
759.127,34 759.127,34
2.435.188,80 2.495.188,80

60.000,00

0,00
0,00
542.062,32 542.062,32
2.977.251,12 3.037.251,12

Το επισυναπτόμενο Προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ
Σημ.

1/1 -

1/1 -

31/12/2021

31/12/2020

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
550.413,90

759.127,34

18.518,35

5.497,55

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-30.779,32
538.152,93

-21.504,01
743.120,88

Μεταβολή αποθεμάτων

0,00

0,00

Μεταβολή απαιτήσεων

-960.687,21

0,00

-18.453,68

-53.676,89

-440.987,96

689.443,99

Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων
πάγιων
Προβλέψεις - Διαγραφή Απαιτήσεων
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο

-190,70

-124,00

-11.274,63

0,00

-452.453,29

689.319,99

-17.321,84
0,00

-16.658,16
0,00

26.499,37

25.386,80

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)
Τόκοι εισπραχθέντες

0,00

0,00

9.177,53

8.728,64

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

0,00

0,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

0,00

0,00

Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
-443.275,76

698.048,63

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της

2.430.457,29

1.732.408,66

περιόδου

1.987.181,53

2.430.457,29

της χρήσης

Το επισυναπτόμενο Προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

1.

Γενικές πληροφορίες για τον Φορέα

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΚΕ.Δ.» (εφεξής το «ΕΛ.ΚΕ.Δ.»)
δραστηριοποιείται στην διαμόρφωση πρότασης για την στρατηγική στον τομέα του διαστήματος
και την εκπόνηση κυλιόμενου – δυναμικού σχεδίου δράσης της διαστημικής στρατηγικής σε
συνεργασία με την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
που προσδιορίζει στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων.
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. έχει την έδρα του στο Δήμο Χαλανδρίου.

2.

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

(α) Σημείωση Συμμόρφωσης
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Ε.Λ.Π., βάσει του Ν. 4308/2014
όπως ίσχυε την 31.12.2021.
(β) Βάση Αποτίμησης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του δουλευμένου και την αρχή
του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).
(γ) Λειτουργικό νόμισμα και παρουσίαση
Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα του
ΕΛ.ΚΕ.Δ..
(δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει, όπου απαιτείται, την άσκηση κρίσης και
τη διενέργεια εκτιμήσεων από τη διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών
πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην
εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις
περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι
εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι αναθεωρήσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
αναθεωρούνται αν αφορούν μόνο εκείνη την περίοδο ή στην περίοδο της αναθεώρησης και στις
μελλοντικές περιόδους, αν η αναθεώρηση επηρεάζει και την τρέχουσα και τις μελλοντικές
περιόδους. Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται για/και επηρεάζουν, τα ενσώματα πάγια, την
απομείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις.
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3.

Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών

Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν, είναι οι παρακάτω:
3.1.

Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία της
ημερομηνίας συναλλαγής, βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος. Νομισματικά
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται
με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
3.2.

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα επιμετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και
αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται κατά την κανονική
ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, μειωμένη από εκπτώσεις, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους που
σχετίζονται με πωλήσεις.
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. αναγνωρίζει ως έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες την επιχορήγηση την οποία
λαμβάνει κατ΄ αναλογική εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, ως
καθολικός διάδοχος στη θέση της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. για την επίτευξη του σκοπού του και των λοιπών
λειτουργικών αναγκών του.
3.3.
Το

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα

κονδύλι

αυτό

περιλαμβάνει

χρηματοοικονομικά

έξοδα

τραπεζών

καθώς

και

χρηματοοικονομικά έσοδα που αποκτώνται από τόκους των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας
του ΕΛ.ΚΕ.Δ..
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει μιας χρονικής αναλογίας αναφορικά με το ανεξόφλητο
κεφάλαιο και το εφαρμόσιμο πραγματικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς
προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις, οι οποίες αναμένεται να
εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξισώνονται με την
καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.
3.4.

Φόροι

Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. βάσει του άρθρου 60 του νόμου 4623/2019 απολαμβάνει τις παρακάτω
φοροαπαλλαγές:
1.

Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, δικαστικών, ουσιαστικού
και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

2.

Κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή
παθητικού και κάθε εμπράγματου δικαιώματος προς το ΕΛ.ΚΕ.Δ., καθώς και η
μεταγραφή των πράξεων ή συμφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή
κτηματολογικά γραφεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του Φόρου Συγκέντρωσης
Κεφαλαίου, των Φόρων Μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, κληρονομιών και του Φ.Π.Α.,
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών
οργανισμών ή τρίτων. Ειδικά για τον φόρο εισοδήματος, το ΕΛ.ΚΕ.Δ. απαλλάσσεται
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αυτού, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης
κεφαλαίου, σύμφωνα με την περίπτωση α’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Σε
κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών
ενισχύσεων, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν στρατιωτικές εφαρμογές και
των θεμάτων εθνικής ασφαλείας.
3.5.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
εμφανίζονται στον Ισολογισμό του ΕΛ.ΚΕ.Δ., από τη στιγμή που το ΕΛ.ΚΕ.Δ. καθίσταται μέρος
εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.
3.6.

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι κατά κανόνα άτοκες και παρουσιάζονται
στην ονομαστική τους αξία, μειωμένες κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων επί των
επισφαλών απαιτήσεων.
3.7.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις
καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τριών μηνών επενδύσεις
υψηλής ρευστοποίησης και αμελητέου κινδύνου.
3.8.

Ενσώματα και λοιπά άυλα πάγια

Τα γήπεδα και τα κτίρια που θα κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην διάθεση υπηρεσιών ή
για διοικητικούς σκοπούς θα εμφανίζονται στον Ισολογισμό στο κόστος μείον τις αναλογούσες
συσσωρευμένες αποσβέσεις.
Τα τυχόν ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την ενοικίαση, για διοικητικούς ή άλλους
σκοπούς ακόμη μη προκαθορισμένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους μειωμένα με τα ποσά
που αναγνωρίζονται ως ζημία από απομείωση της αξίας τους. Το κόστος περιλαμβάνει επίσης
αμοιβές επαγγελματιών, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρεία.
Έπιπλα και εξοπλισμός θα εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά το ποσό των
συσσωρευμένων αποσβέσεων και την αναγνωρισμένη ζημιά από απομείωση της αξίας τους.
Τα λοιπά άυλα πάγια θα εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά το ποσό των
συσσωρευμένων αποσβέσεων και την αναγνωρισμένη ζημιά από απομείωση της αξίας τους.
3.9.

Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία

Τα έξοδα λειτουργικών μισθώσεων πάγιων στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα βάσει
των συμβατικών υποχρεώσεων.
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις, με τις
οποίες ουσιαστικά μεταβιβάζονται όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα,
θα κεφαλαιοποιούνται και θα αποσβένονται σύμφωνα με την πολιτική του ΕΛ.ΚΕ.Δ. για τα
ενσώματα πάγια.
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3.10. Απομείωση ενσωμάτων και άυλων παγίων
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους ως εξής:
Τα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται
για απομείωση ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση
όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να
μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν η λογιστική αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία
είναι η μεγαλύτερη, μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα απαιτούμενα κόστη
ρευστοποίησης και της αξίας χρήσεως. Για σκοπούς εκτίμησης της ύπαρξης απομείωσης, τα
περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία παράγονται
ανεξάρτητες ταμιακές ροές (ένταξη σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Τα περιουσιακά
στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί απομείωση της αξίας τους, εξετάζονται σε ετήσια βάση για
σκοπούς τυχόν αναστροφής της ζημιάς απομείωσης.
3.11. Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα

μη

κυκλοφορούντα

χρηματοοικονομικά

περιουσιακά

στοιχεία

περιλαμβάνουν

τις

μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις καθώς και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Οι
μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις, ομοίως, επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης,
με την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις.
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. την 31.12.2021 δεν κατέχει μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
3.12. Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρακολουθούνται στο αποσβέσιμο
κόστος με την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που λήγουν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίσταται δουλευμένες.
3.13. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού που προκύπτουν από
δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις, αν
υπάρχουν κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται
όταν υπάρχει νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος
και αναμένεται εκροή πόρων αξιόπιστα προσδιοριζόμενη. Οι δεσμεύσεις για δικαστικές
διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους, αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το
αποτέλεσμα, με βάση τα γνωστά κατά την ημερομηνία ισολογισμού γεγονότα.
Την 31.12.2021 δεν υπήρχε κάποιο γεγονός βάσει του οποίου το ΕΛ.ΚΕ.Δ. θα πρέπει να διενεργήσει
σχετική πρόβλεψη.
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3.14. Κρατικές επιχορηγήσεις
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. επιχορηγείται ετησίως με το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ από το
αποθεματικό που προβλέπεται στο άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, για την κάλυψη
των πάσης φύσεως λειτουργικών και αναπτυξιακών του αναγκών. Η επιχορήγηση διενεργείται
με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εντός των
δύο (2) πρώτων μηνών κάθε έτους. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης -ήδη Ψηφιακής Διακυβέρνησης- δύναται να τροποποιείται το
ως άνω ποσό, ως και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
επιχορήγησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 παράγραφο 11 του ν. 4070/2012, αναλογικά
εφαρμοζόμενο ως καθολικός διάδοχος της Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε. (ΕΛ.Δ.Ο.
Α.Ε.).
Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση για τη χρήση 2021 εισπράχθηκε από το ΕΛ.ΚΕ.Δ. την 12η
Ιανουαρίου του 2021.
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής
κριτήρια: α) υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται
να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης, και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της
επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και αναγνωρίζονται στον κύκλο εργασιών ή στα λοιπά
έσοδα βάσει της αιτίας αποδόσεώς τους.
3.15. Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων
Τα δουλευμένα έξοδα και τα έσοδα επομένων χρήσεων, περιλαμβάνουν, έξοδα και έσοδα που
αφορούν την τρέχουσα χρήση, τα οποία θα τιμολογηθούν / πληρωθούν εντός της επόμενης
χρήσεως και προεισπραχθέντα έσοδα που αφορούν την επόμενη χρήση.
3.16. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξη των οποίων θα επιβεβαιωθεί μόνο
από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία
δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στο
Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων.
3.17. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
α)

Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. για τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021:
(i)

Πέραν των ταμειακών διαθεσίμων δεν είχε έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου,

(ii) Δεν είχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, επιμετρώμενα στην εύλογη αξία
μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων ή με μεταβολές της εύλογης αξίας
αναγνωριζόμενες κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια.
(iii) Δεν είχε απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα.
Συνεπώς, δεν ήταν εκτεθειμένο σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από
τα ανωτέρω στοιχεία.
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β) Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η οντότητα διαθέτει αρκετά
ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές της δαπάνες.

4.

Αναλυτικά Στοιχεία επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

4.1.

Ενσώματα & Άυλα Πάγια

Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής:
Κτίρια &
Τεχ. έργα

Μηχ/κός
εξοπ/σμός

Μεταφ.
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Λογισμικά Προγ.

Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία 1.1.2020
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

36.200,00
4.506,15
0,00

0,00
12.152,01
0,00

36.200,00
16.658,16
0,00

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2020

0,00

0,00

0,00

40.706,15

12.152,01

52.858,16

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2020
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.533,13
5.497,55
0,00

0,00
0,00
0,00

2.533,13
5.497,55
0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020

0,00

0,00

0,00

8.030,68

0,000

8.030,68

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020

0,00

0,00

0,00

32.675,47

12.152,01

44.827,48

Κτίρια &
Τεχ. έργα

Μηχ/κός
εξοπ/σμός

Μεταφ.
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Λογισμικά
Προγ

Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία 1.1.2021
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

40.706,15
17.321,84
0,00

12.152,01
0,00
0,00

52.858,16
17.321,84
0,00

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2021

0,00

0,00

0,00

58.027,99

12.152,01

70.180,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2021
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις περιόδου

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.030,68
16.087,99
0,00

0,000
2.430,36
0,00

8.030,68
18.518,35
0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2021

0,00

0,00

0,00

24.118,67

2.430,36

26.549,03

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021

0,00

0,00

0,00

33.909,32

9.721,65

43.630,97

4.2.

Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου

Τα δεδουλευμένα έσοδα ποσού € 1.013.882,10 αφορούν α) τους πιστωτικούς τόκους από την
Τράπεζα της Ελλάδος για το β’ εξάμηνο του 2025, οι οποίοι πιστώθηκαν στον λογαριασμό του
ΕΛ.ΚΕ.Δ. στις 5/1/2022, και β) την επιχορήγηση ποσού του € 1.000.000,00 της χρήσεως 2021 βάσει
του του άρθρου 75 παρ. 6 του ν.4070/2012, η οποία εισπράχθηκε στις 12/1/2022.
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4.3.

Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2021

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος

31/12/2020

2.923,05

0,00

Παρακρατηθέντες φόροι εισοδήματος

0,00

16,82

Προκαταβολές Προμηθευτών

0,00

49,92

Χρεώστες διάφοροι

0,00

2.000,00

Απαίτηση από Φ.Π.Α.

0,00

37.295,97

2.923,05

39.362,71

Σύνολο

Το ποσό των € 2.000,00 αφορούσε απαίτηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., λόγω
εσφαλμένης συναλλαγής σε ΑΤΜ – Κατάστημα Ηλιούπολης από μέλος της Διοίκησης της
ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., το οποίο είχε αναζητηθεί και κατατέθηκε κατά την χρήση.
Μετά από το υπ΄ αριθ. 11004/26.04.2021 αίτημα του ΕΛ.ΚΕ.Δ και το υπ΄ αριθ. 77/15.09.2021
Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου βάσει του Άρθρου 28 Ν. 4174/13 (Κ.Φ.Δ.). της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
Αθηνών στις 16/09/2021 (το οποίο έγινε αποδεκτό από το ΔΣ του ΕΛΚΕΔ κατά την 19η Συνεδρίασή
του στις 21/09/2021) προσδιορίσθηκε αδυναμία επιστροφής απαίτησης ΦΠΑ ποσού € 37.295,97, το
οποίο είχε σωρευτεί κατά το διάστημα λειτουργείας της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., το οποίο και επιβάρυνε τα
αποτελέσματα της χρήσης 2021.
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους κατά την
31/12/2021.

4.4.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €
Διαθέσιμα στις τράπεζες
Σύνολο

31/12/2021
1.987.181,53
1.987.181,53

31/12/2020
2.430.457,29
2.430.457,29

Αφορά έντοκες καταθέσεις σε δύο ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα.

4.5.

Ίδια Κεφάλαια

1. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την
νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια.
2. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι € 3.037.251,12.
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4.6.

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόροι & τέλη πληρωτέοι
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα (δουλευμένα)
Σύνολο

31/12/2021
4.240,80
1.945,56
0,00
0,00
4.180,17
10.366,53

31/12/2020
9.194,14
6.975,93
1.685,32
529,86
16.100,00
34.485,25

Οι «Εμπορικές Υποχρεώσεις» έχουν περιορισθεί περαιτέρω, λόγω της δυνατότητας αποπληρωμής
τους στα τέλη της χρήσεως, μετά την στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών του ΕΛ.ΚΕ.Δ..
Οι «φόροι & τέλη πληρωτέοι» κατά την 31/12/2021 αφορούν στο σύνολό τους παρακρατούμενους
φόρους.
Το κονδύλι «Έξοδα Χρήσεως Πληρωτέα» αφορά την καταγραφή της υποχρέωσης απόδοσης
αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. βάσει συνεδριάσεων και δαπανών, με τις οποίες υπήρχε υπογεγραμμένη
σύμβαση που αναφερόταν σε συγκεκριμένη περίοδο, αλλά δεν είχε εκδοθεί το σχετικό
παραστατικό.

4.7.

Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων της εταιρείας κατά λειτουργία έχει ως ακολούθως:
Έξοδα διοίκησης
Ποσά σε €
Αμοιβές & έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

4.8.

01/01/- 31/12/2021
182.983,69
67.020,97
77.034,84
0,00
67.520,93
18.518,35
413.078,78

09/08 - 31/12/2020
84.352,87
46.142,40
69.484,51
2.341,44
32.122,73
5.497,55
239.941,50

Λοιπά Έξοδα και Ζημιές

Ο λογαριασμός «Λοιπά Έξοδα και Ζημιές» ποσού € 37.518,32 αφορά α) φορολογικά πρόστιμα
μητρώου κατά ποσό € 205,53, β) την μη συμπερίληψη ποσού παρακράτησης φόρου € 16,82 σε
υποβληθείσα δήλωση, και γ) την εξοδοποίηση του πιστωτικού ΦΠΑ ποσού € 37.295,97, μετά από το
υπ΄ αριθ. 11004/26.04.2021 αίτημα του ΕΛ.ΚΕ.Δ και το υπ΄ αριθ. 77/15.09.2021 Σημείωμα
Διαπιστώσεων Ελέγχου βάσει του Άρθρου 28 Ν. 4174/13 (Κ.Φ.Δ.). της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών στις
16/09/2021 (το οποίο έγινε αποδεκτό από το ΔΣ του ΕΛΚΕΔ κατά την 19η Συνεδρίασή του στις
21/09/2021) προσδιορίσθηκε αδυναμία επιστροφής της ανωτέρω απαίτησης ΦΠΑ.
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4.9.

Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

01/01/- 31/12/2021

01/01/- 31/12/2020

30.970,02
30.970,02

21.628,01
21.628,01

(190,70)
(190,70)

(124,00)
(124,00)

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών Εσωτερικού
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Διάφορα Έξοδα Τραπεζών
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

5.

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

Φορολογικές Υποθέσεις:
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ιδρύθηκε το 2019. Κατά συνέπεια ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2019 - 2021.
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις σε ενδεχόμενο φορολογικό
έλεγχο και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για οφειλόμενους φόρους και
τέλη.
Νομικές Υποθέσεις:
Δεν υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Επίσης δεν υπάρχουν επίδικες
απαιτήσεις του ΕΛ.ΚΕ.Δ. κατά τρίτων.

6.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Κατά τη χρήση 2021 αποδόθηκαν αμοιβές προς μέλη του Δ.Σ. συνολικού κόστους € 83.155,93
καθώς και αποζημιώσεις παράστασης ποσού € 3.700,00.

7.

Δεσμεύσεις για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων

Δεσμεύσεις για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων
Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης για τους χώρους γραφείων που χρησιμοποιεί. Η
διάρκεια της μίσθωσης είναι δωδεκαετής με ημερομηνία έναρξης 20 Μαΐου 2019 και μηνιαίο
μίσθωμα € 5.420,00. Η δέσμευση για την εν λόγω μίσθωση απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:
Περίοδος

Υποχρέωση

€ 65.040
€ 260.160
€ 284.550

1 έτος
2 – 5 έτη
Μεγαλύτερη των 5 ετών
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ΑΔΑ: 95Π846ΜΜΥΩ-Ι22
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
8.

Εγγυητικές επιστολές

Δεν υπάρχουν.
9.

Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού

Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. απασχολούσε πέντε (5) άτομα κατά την 31.12.2021, ενώ συνολικά απασχόλησε κατά
μέσο όρο τέσσερα (4) άτομα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υφίσταται κανένα μεταγενέστερο γεγονός το οποίο να επηρέασε ουσιωδώς την οικονομική
θέση και κατάσταση του ΕΛ.ΚΕ.Δ..

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΚΕ.Δ.
την 20η Ιουνίου 2022 κατά την 7η Συνεδρίασή του και υποβάλλονται στον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.

Χαλάνδρι, 20/06/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

O Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης A. Δαγκλής
ΑΔΤ: ΑΕ 029205

Νικόλαος Α. Σέργης
ΑΔΤ: ΑΚ 700941

Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Διοικητικής & Οικονομικής
Υποστήριξης

Η Υπεύθυνη
Λογίστρια-Φοροτεχνικός

Ευτυχία Β. Καψάλη
ΑΔΤ: ΑΗ 575433

Γαρυφαλιά Δ. Καρκούλια
Αρ. Άδειας Α΄ Τάξης: 129103
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