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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 

 
        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 1/1/2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

    

Ενσώματα πάγια 

 

    

Ακίνητα 6.1 4.328.693,23 4.454.962,94 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 351.138,05 538.405,05 

Σύνολο 

 

4.679.831,28 4.993.367,99 

  

 

    

Άυλα πάγια στοιχεία 

 

    

Λοιπά άυλα 6.2 1.689.620,80 2.345.328,35 

Σύνολο 

 

1.689.620,80 2.345.328,35 

  

 

    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

    

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 

 

0,02 0,02 

Σύνολο 

 

0,02 0,02 

  

 

    

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

 

6.369.452,10 7.338.696,36 

  

 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

    

Αποθέματα 

 

    

Εμπορεύματα 

 

39.514,92 23.764,70 

Σύνολο 

 

39.514,92 23.764,70 

  

 

    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές 

 

    

Εμπορικές απαιτήσεις 7.1.1 236.646,06 263.435,23 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 7.1.2 1.444,19 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 7.1.3 13.125.093,66 12.768.620,50 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.1.4 12.855,93 272.372,66 

Προπληρωμένα έξοδα   4.543,77 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.1.5 21.910.469,28 20.828.172,04 

Σύνολο 

 

35.291.052,89 34.132.600,43 

  

 

    

Σύνολο κυκλοφορούντων 

 

35.330.567,81 34.156.365,13 

  

 

    

Σύνολο Ενεργητικού   41.700.019,91 41.495.061,49 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 1/1/2015 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 8 16.827.231,88 16.827.231,88 

Σύνολο   16.827.231,88 16.827.231,88 

        

Δωρεές        

Δωρεές  8 108.732,69 108.732,69 

Σύνολο   108.732,69 108.732,69 

        

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποτελέσματα εις νέο   -1.527.118,78 0 

Σύνολο   -1.527.118,78 0 

        

        

Σύνολο καθαρής θέσης   15.408.845,79 16.935.964,57 

        

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9 725.381,09 702.187,49 

Σύνολο   725.381,09 702.187,49 

        

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Κρατικές επιχορηγήσεις 10.1.1 2.015.649,91 2.339.608,90 

Σύνολο   2.015.649,91 2.339.608,90 

        

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 180.366,10 2.114.117,43 

Φόρος εισοδήματος   130.309,93 1.299,66 

Λοιποί φόροι και τέλη 10.2.2 2.600.439,70 2.141.870,89 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 10.2.3 179.147,52 171.567,30 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.4 20.429.879,87 17.088.445,25 

Έσοδα Επομένων χρήσεων    30.000,00 0,00 

Σύνολο   23.550.143,12 21.517.300,53 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   25.565.793,03 23.856.909,43 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 41.700.019,91 41.495.061,49 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  

 
Σημ. 31/12/2015 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)                                                 11 5.510.310,82 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 15.750,22 

Λοιπά συνήθη έσοδα                                                             11 111.092,60 

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία   

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 0,00 

Παροχές σε εργαζόμενους                                                     11 4.098.470,75 

Αποσβέσεις 1.061.645,98 

Λοιπά έξοδα και ζημίες                                                         11 2.558.430,91 

Λοιπά έσοδα και κέρδη                                                         11 325.958,99 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (1.755.435,01) 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 358.715,76 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (89,60) 

Αποτέλεσμα προ φόρων (1.396.808,85) 

Φόροι εισοδήματος (130.309,93) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (1.527.118,78) 

 

Σημ: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε λαμβάνουν έξοδα παράστασης ή λοιπές αμοιβές. 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της  

31ης Δεκεμβρίου 2015 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με τον Σύλλογο 

α) Επωνυμία: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

β) Νομικός τύπος: Σύλλογος 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2015 - 31.12.2015 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Ακαδημίας 60, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 

ε) Α.Φ.Μ. : 090011035 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Ο Σύλλογος εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην 

κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 

με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα του Συλλόγου.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Συλλόγου ως συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 

Ο Σύλλογος διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική του ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιμήσεων από την 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 λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 

συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον 

επιλέγεται η εφαρμογή της. 
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Ο Σύλλογος για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 

ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε 

δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 

στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό 

του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).  

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή 

τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0% 

ΚΤΙΡΙΑ 4% 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 10% 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 10% 

ΜΗΧΑΝΕΣ 10% 

ΕΠΙΠΛΑ 10% 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 10% 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 20% 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 10% 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10% 

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

Α'ΕΓΚΑΤΑΣΤ. 10% 

 

Πάγια με αξία κτήσης μέχρι 1.500 ευρώ δύναται να αποσβένονται εξ’ ολοκλήρου εντός της χρήσεως 

που αποκτήθηκαν. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου ελέγχονται για απομείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 

την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης 

αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  
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γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν ο Σύλλογος δεν αναμένει 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  Τα κέρδη και ζημίες 

προσδιορίζονται βάσει της λογιστικής αξίας τους και λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων προ φόρων. 

 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα.  

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 

μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 20% 

 

Οι αποσβέσεις της κλειόμενης χρήσης όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 

στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των 

ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε 

για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 

στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι 

σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή 

μέθοδο).   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που 

η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

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

είναι το μεγαλύτερο από: 
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 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο Δικηγορικός  Σύλλογος  Αθηνών, ως ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικό, είναι υποκείμενο του φόρου ως 

άρθρο 45 Ν.4572/2013 περίπτωση γ’. 

Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος όπως προκύπτει με βάση τις 

διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. 

Για τη χρήση 2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται 

στο 29% ενώ η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την κατηγορία ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικό  στο 75%. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.  

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 
χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη 

τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 

προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης ετήσιας σταθμικής τιμής. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 

σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».  
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3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  

αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 

του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 

στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 

δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 

και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, 

δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.7. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.8. Προβλέψεις 

Ο Σύλλογος διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν υπάρχει παρούσα 

νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, μεγάλη πιθανότητα εκροής 

πόρων που εμπεριέχουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό της υποχρέωσης και είναι εφικτό να 
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εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η 

αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει 

σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία, 

σχηματίζονται ετησίως βάσει των νομοθετικών διατάξεων του Ν.2112/20 έτσι όπως αυτός τροποποιήθηκε 

από τον Ν.4093/2012, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του Ν.3144/2003. Στο 

τέλος κάθε χρήσης ο λογαριασμός αντιπροσωπεύει ποσοστό 40% της αποζημίωσης του συνόλου του 

προσωπικού, σε περίπτωση αποχώρησης. 

3.1.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα  

κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται 

για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και 

τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.10. Έσοδα και έξοδα 

Ο Σύλλογος καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 
κυριότητά τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού 
ολοκληρώσεως. 

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους 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 Συλλόγου. 

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 

επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 

ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, 

μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 

συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 

τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές 

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.     

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Σύλλογος παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του 

νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 
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5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού. 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας μεταβολών των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων: 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 

στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα Κτίρια  Λοιπός εξοπλισμός Σύνολα 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2015 2.274.582,86 3.157.628,13 2.193.883,26 7.626.094,25 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 78.520,10 78.520,10 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0.00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 2.274.582,86 3.157.628,13 2.272.403,36 7.704.614,35 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 977.248,05 1.655.478,21 2.632.726,26 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 126.269,71 265.787,10 392.056,81 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 1.103.517,76 1.921.265,31 3.024.783,07 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 2.274.582,86 2.054.110,37 351.138,05 4.679.831,28 

 

 

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων 
Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2015 3.445.063,67 

Προσθήκες περιόδου 13.881,62 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 3.458.945,29 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2015 1.099.735,32 

Αποσβέσεις περιόδου 669.589,17 

Υπόλοιπο 31.12.2015 1.769.324,49 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 1.689.620,80 
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

7.1.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2015 1/1/2015 

Πελάτες ΝΟΒ/ΚΝΟΒ 93.514,59 91.919,69 

Πελάτες Τηλεματικής 141.106,77 171.515,54  

Λοιπές απαιτήσεις 2.024,70 0,00  

Σύνολο 236.646,06 263.435,23 

 

7.1.2 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 31/12/2015 1/1/2015 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.444,19 0,00  

Σύνολο 1.444,19 0,00 

 

7.1.3 Λοιπές απαιτήσεις 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2015 1/1/2015 

Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό 78.575,67 58.113,48 

Απαιτήσεις Δοσοληπτικών Λογαριασμών  Προεισπράξεων 834.238,86 749.467,08 

Κατασχέσεις σε βάρος μελών ΔΣΑ 9.485.891,93 7.802.207,32 

Λοιπές απαιτήσεις-εκκαθάριση μητρώου 38.628,08 40.628,46 

Χρεώστες από συνδικίες πτωχεύσεως 2.152.108,33 2.151.499,43 

Λοιποί χρεώστες 201.623,21 1.526.522,02 

ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΑΣ/ΤΑΣ 28.417,95 28.417,95 

Παρακρατούμενοι  &  Προκαταβλητέοι Φόροι 56.965,93 0,00 

Λοιπές Απαιτήσεις ΦΠΑ 0,00 6.630,93 

Λογαριασμοί προς απόδοση 248.643,70 208.643,70 

Σύνολο 13.125.093,66 12.768.620,50 

 

7.1.4 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μετοχές & ομολογίες και αναλύονται στον 

κατωτέρω πίνακα:  

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Υπόλοιπο 

31.12.2015 

Υπόλοιπο 

1.1.2015 

Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτ. 272.295,98 272.295,98 

Ομολογίες ελληνικών δανείων 76,68 76,68 

Μείον : Σωρευμένες απομειώσεις -259.516,73 0 

Σύνολο 12.855,93 272.372,66 
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7.1.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2015 1/1/2015 

Ταμείο 229.454,20 194.624,20 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 21.681.015,08 20.633.547,84 

Σύνολο 21.910.469,28 20.828.172,04 

 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

Το κεφάλαιο του συλλόγου την 01.01.2015 σχηματίστηκε από το αποτέλεσμα της διαφοράς του 

συνόλου του ενεργητικού  ποσού 41.495.061,49 μείον τις υποχρεώσεις ποσού 23.856.909,43 μείον τις δωρεές 

108.732,69 μείον τη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ποσού 702.187,49  και ανέρχεται σε 16.827.231,88 

 

9. Προβλέψεις 
 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 31/12/2015 1/1/2015 

Πρόβλεψη σχηματισθείσα στην κλειόμενη χρήση 725.381,09 702.187,49 

Υπόλοιπο λήξης 725.381,09 702.187,49 

 
10. Υποχρεώσεις 
 
10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η κίνηση του λογαριασμού που αφορά επιχορήγηση προγράμματος ΕΣΠΑ παρατίθεται στον κατωτέρω 

πίνακα: 

 

Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων 31/12/2015 1/1/2015 

Υπόλοιπο ενάρξεως 2.339.608,90 2.980.352,66 

Σωρευμένες Αποσβέσεις  964.702,75 640.743,76 

Υπόλοιπο λήξεως 2.015.649,91 2.339.608,90 

 

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2015 1/1/2015 

Προμηθευτές εσωτερικού 149.455,60 2.114.117,43 

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 30.910,50 0,00 

Σύνολο 180.366,10 2.114.117,43 
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10.2.2 Λοιποί φόροι-τέλη 
 

Λοιποί φόροι τέλη 31/12/2015 1/1/2015 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 9.749,59 0,00 

Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού 100.161,03 97.124,67 

Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων 20.257,06 23.051,78 

Φόρος 15% Ν. 2753/99 άρθρο 7 2.503.431,20 2.055.251,38 

Διαφορές φόρων από προηγ. Χρήσεις  -33.556,94 -33.556,94 

Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωμάτων 397,76 0,00 

Σύνολο 2.600.439,70 2.141.870,89 

 

10.2.3 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

Οι υποχρεώσεις του Συλλόγου προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αναλύονται ως εξής: 

 

Οργ.Κοιν.Ασφαλ. 31/12/2015 1/1/2015 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 176.211,10 169.663,49 

Λοιπά ταμεία κύριας Ασφάλισης 826,09 1.283,04 

Επικουρικά ταμεία 2.110,33 620,77 

Σύνολο 179.147,52 171.567,30 

 

10.2.4 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2015 1/1/2015 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 329.165,12 333.008,31 

Οφειλόμενες δόσεις ΙΚΑ-προσωπικού 8.097,20 5.670,98 

Λογ/σμός διαιτησιών ΠΔ168/83 6.648,10 12.368,32 

Δικαιούχοι εγγυήσεων 247.068,26 206.464,26 

Λογ/σμός νομικής βοήθειας 3.437,48 1.682,03 

Τ.Π.Δ.Α.-αμοιβή υπαλλήλων προεισπράξεων -8.922,40 -8.922,40 

Περιφερειακά Ειρηνοδικεία 80,47 -13.078,84 

Βραχυπρ.εκκρεμείς υποχρεώσεις 3.118,62 4.631,95 

Δικαιούχοι κατασχέσεων 9.540.536,85 7.854.957,24 

Δικηγόροι- υπόλ.κατασχ.από μερ. 45.470,89 45.695,89 

Λογ/σμοί οικονομικών ενισχύσεων 20.822,80 20.822,80 

Συνεργάτες τηλεματικής Αθηνών 795,20 795,20 

EQUAL-αμοιβές συνεργατών -2.000,00 -2.000,00 

Υπάλληλοι ΔΣΑ-Πρόσθετες αμοιβές 4.501,61 2.444,80 

Λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις  -27.640,25 0,00 

Αμοιβές ΕΤΑΑ με παρ/ση 20% 2.144,50 1.629,50 

Διανομείς  1.389,90 1.389,88 

Μερίσματα πληρωτέα -116.175,90 -112.339,83 

Αμοιβές τρίτων με παρακράτηση 2.725,91 -109,82 

Λοιποί πιστωτές 6.025,31 7.638,75 

Λογαριασμός ταμείου συνεργασίας  324.048,63 407.552,18 
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ΦΠΑ Τρίτων ( Αναλογων ΦΠΑ) 48.759,57 48.759,57 

Δικαιούμενες Αμοιβές 6.765.772,55 6.970.026,49 

Υποχρεώσεις προς Ταμείο Πρόνοιας  1.109.098,45 283.518,55 

Υποχρεώσεις προς Ταμείο Νομικών 1.046.559,88 250.487,26 

Ειδικ.(1%) Διαν.Λογ. Νέων Δικηγόρων 236.350,98 199.396,74 

Λογαριασμός αλληλεγγύης 676.326,04 587.766,04 

Ένσημα Ταχδίκ 229.650,00 54.190,00 

ΔΣΑ Λογαριασμός Πυρόπληκτων 2007 11.245,30 11.245,30 

Δικαιούχοι Απαλλοτριώσεων  18.244,10 18.244,10 

Μεγαρόσημα Α' Δ.Ο.Υ. -105.490,00 -105.490,00 

Προκαταβολές πελατών 2.024,70 0,00 

Σύνολο 20.429.879,87 17.088.445,25 

 

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Ο κύκλος εργασιών, τα λοιπά συνήθη έσοδα, τα λοιπά έξοδα και ζημιές και τα λοιπά έσοδα και κέρδη, 
αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

Κύκλος εργασιών 31/12/2015 

Έσοδα συνδρομών μελών ΔΣΑ 1.435.790,36 

Διάφορα έσοδα 118.065,31 

Έσοδα ασκούμενων δικηγόρων 118.555,10 

Έσοδα από πειθαρχικό 29.140,00 

Έσοδα από επικυρώσεις 45.781,90 

Παράβολο δικηγόρων εξωτερικού 7.337,00 

Έσοδα από εκκαθάριση μητρώου 4.833,20 

Έσοδα προεισπράξεων 3.017.506,04 

Έσοδα ΝΟΒ/ΚΝΟΒ 44.438,74 

Έσοδα ολομελείας 4.920,00 

Έσοδα τηλεματικής 683.943,17 

Σύνολο 5.510.310,82 

 

Λοιπά συνήθη έσοδα 31/12/2015 

Επιχορηγήσεις 100.000,00 

Έσοδα παρεπόμενων  11.092,60 

Σύνολο 111.092,60 

 

 

Παροχές σε εργαζομένους 31/12/2015 

Αμοιβές  και έξοδα προσωπικού 4.098.470,75 

Σύνολο 4.098.470,75 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε λαμβάνουν έξοδα παράστασης ή λοιπές αμοιβές. 
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Λοιπά έξοδα και ζημιές  31/12/2015 

Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 603.364,00 

Παροχές Τρίτων 816.869,87 

Φόροι- Τέλη 169.681,61 

Διάφορα Έξοδα 675.629,13 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως  282.710,33 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 10.175,97 

Σύνολο 2.558.430,91 
 

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 31/12/2015 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.000,00 

Αναλογ. στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων 323.958,99 

Σύνολο 325.958,99 

 

 

12. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 
 

Οι ζημίες της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο, προκειμένου να 

καλυφθούν με κέρδη επόμενων χρήσεων. 

 
13. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 31/12/2015 

Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό 103 
Δικηγόροι 32 

Σύνολο 135 
 

Ο Σύλλογος σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

 

 31/12/2015 

Μισθοί  3.484.990,09 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 595.309,58 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 18.171,08 

Σύνολο 4.098.470,75 

 

 

14. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 
 

Ο Σύλλογος παρότι ανήκει στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων επέλεξε να καταρτίσει  ισολογισμό 

και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία. 
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15. Πρώτη εφαρμογή 
 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Ο σύλλογος έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των 

παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π. 

Δεν υπάρχουν κονδύλια του Ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης βάσει Ε.Λ.Π. 

 

Αθήνα, 09.11.2016 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


