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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 Σημ. 31.12.2011 31.12.2010 

Ενεργητικό    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώματα πάγια 5 10.808.973,23 10.966.877,12 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 40.522,70 84.272,23 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 7 3.885,54 4.663,80 

  10.853.381,47 11.055.813,15 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Λοιπές απαιτήσεις 8 40.990,06 65.934,94 

Προκαταβολές 9 42.126,57 44.435,73 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 2.311.387,69 1.726.480,66 

  2.394.504,32 1.836.851,33 

Σύνολο Ενεργητικού  13.247.885,79 12.892.664,48 

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις    

Ίδια Κεφάλαια     

Αποθεματικά 11 1.366.522,02 999.090,34 

Αποτελέσματα εις νέον 12 8.311.158,47 8.311.158,47 

  9.677.680,49 9.310.248,81 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

 
13 

 
1.525.057,31 

 
1.506.797,31 

Πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων 14 215.286,73 210.455,52 

  1.740.344,04 1.717.252,83 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 1.829.861,26 1.865.162,84 

  1.829.861,26 1.865.162,84 

Σύνολο Υποχρεώσεων  3.570.205,30 3.582.415,67 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  13.247.885,79 12.892.664,48 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 Σημ. 31.12.2011 31.12.2010 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών 16 6.602.382,76 6.242.207,90 

Λοιπά Έσοδα 17 156.653,18 120.346,24 

Σύνολο Εσόδων  6.759.035,94 6.362.554,14 

Παροχές σε εργαζόμενους 18 (5.012.381,33) (4.998.478,78) 

Πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων 14 (4.831,21) - 

Αποσβέσεις 19 (262.293,36) (307.342,60) 

Λοιπά Έξοδα 20 (1.112.098,36) (1.001.401,65) 

Σύνολο Εξόδων  (6.391.604,26) (6.307.223,03) 

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης  367.431,68 55.331,11 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

  
Έκτακτα 

Αποθεματικά 
Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 1η Ιανουαρίου 2010 177.697,10 766.062,13 8.311.158,47 9.254.917,70 

Συγκεντρωτικά κέρδη μετά από φόρους  01/01/10-31/12/10 
 

55.331,11 
 

55.331,11 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου 2010 177.697,10 821.393,24 8.311.158,47 9.310.248,81 

     Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 1η Ιανουαρίου 2011 177.697,10 821.393,24 8.311.158,47 9.310.248,81 

Συγκεντρωτικά κέρδη μετά από φόρους  01/01/11-31/12/11 
 

367.431,68 
 

367.431,68 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου 2011 177.697,10 1.188.824,92 8.311.158,47 9.677.680,49 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

   

 31.12.2011 31.12.2010 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη χρήσης 367.431,68 55.331,11 

Προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 262.293,36 307.342,60 

Προβλέψεις 23.091,21 - 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - (2.801,33) 

Καθαρές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές του 
 κεφαλαίου κινήσεως 

 
652.816,25 

 
359.872,38 

Μεταβολές κεφαλαίου κινήσεως   

Λοιπές απαιτήσεις 28.032,30 (12.447,68) 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (35.301,58) (928.635,81) 

 (7.269,28) (941.083,49) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 645.546,97 (581.211,11) 

 
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες 

  

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (60.639,94) (8.341,69) 

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων - (44.291,67) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (60.639,94) (52.633,36) 

   

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - - 

   

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 584.907,03 (633.844,47) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.726.480,66 2.360.325,13 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.311.387,69 1.726.480,66 
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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1.1 Ο Οργανισμός και η δραστηριότητα 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ιδρύθηκε με το Νόμο 1733/1987, είναι νομικό 

πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

 

Η εξαίρεσή του από τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, καθορίστηκε 

με το υπ' αριθ. 232 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 120 - Τεύχος Πρώτο -14 Ιουλίου 1992). Ειδικότερα για 

τις προσλήψεις προσωπικού, δεν έχει πλέον εφαρμογή ο νόμος 2527/1997, ΦΕΚ 206 Α', 8.10.1997, 

αφού με το νόμο 2919/2001 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ28, 25 Ιουνίου 2001) ο ΟΒΙ ως τεχνολογικός φορέας, προβαίνει 

στις προσλήψεις προσωπικού, με βάση το ειδικό καθεστώς του (δηλ. Ν. 1733/1987 και Κανονισμό 

Προσωπικού). 

Η έδρα του Οργανισμού είναι στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Παντανάσσης 5. 

Σκοπός του Ο.Β.Ι. είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την 

άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων: 

 Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών 

υποδείγματος χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο 13, για τις μη 

συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης, 

 Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. 

 Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με 

ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας καθώς και σύνδεσή του με οργανισμούς 

και τράπεζες πληροφοριών. 

 Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας. 

 Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς με απόφαση των κατά περίπτωση 

αρμόδιων υπουργών. 

 Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία. 

 Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης 

τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά κατηγορίες χρήσης, 

λαμβανομένων υπόψη και των διεθνώς ισχυόντων κριτηρίων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ο.Β.Ι. της 31/12/2011 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 

20η Δεκεμβρίου 2012, και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.obi.gr. 

 

 

http://www.obi.gr/
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2 ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

2.1 Βάση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από την διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαΐκή Ένωση 

και τα ΔΠΧA που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση ορισμένων 

λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτείται η κρίση της Διοίκησης κατά την διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών αρχών του Οργανισμού. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα 

οικόπεδα και κτίρια, που αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ , 

η οποία και χρησιμοποιήθηκε ως τεκμαρτό κόστος. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί 

τη χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων , τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα 

ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Οι υπολογισμοί βασίζονται στην 

καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης του Οργανισμού σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και 

ενέργειες. 

2.2 Νέα πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων και Διερμηνειών 

  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC), έχουν 

ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα πρότυπα, η 

εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2011. Η εκτίμηση της διοίκησης του Οργανισμού σχετικά με την επίδραση από την 

εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις, παρατίθεται 

παρακάτω:  

Δ.Λ.Π. 24 (Αναθεωρημένο) «Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων Μερών» 

Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει 

μετά την 31 Δεκεμβρίου 2010. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 632/2010 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2010). 

Σκοπός της αναθεωρήσεως του προτύπου είναι, α) η απλοποίηση του ορισμού  του «Συνδεδεμένου 

μέρους», β) η εξάλειψη ανακολουθιών που υπήρχαν στον ορισμό και επιδρούσαν στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις και γ) η παροχή εξαιρέσεων από γνωστοποιήσεις για τις συνδεδεμένες με το κράτος 

οικονομικές οντότητες (government related entities). Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των 

συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το 

δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, ενώ απαιτεί την γνωστοποίηση όχι μόνο των 

σχέσεων, των συναλλαγών και των ανεξόφλητων υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη, αλλά 

και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
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μητρικής εταιρείας, του κοινοπρακτούντος ή του επενδυτή, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες 

και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις». Το πρότυπο δεν είχε εφαρμογή στον Οργανισμό. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, 

Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο Κεφάλαιο και η Αλληλεπίδρασή τους» 

Εφαρμόζεται, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει 

μετά την 31 Δεκεμβρίου 2010. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2010 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2010). 

Η τροποποίηση αφορά στην εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 14 σε περιπτώσεις 

όπου μια οικονομική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο 

πραγματοποιεί πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων, όταν κάτω από 

ορισμένες συνθήκες η οντότητα που πραγματοποιεί την προπληρωμή υποχρεούται να αναγνωρίσει 

έξοδο. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το 

όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε 

εφαρμογή στον Οργανισμό. 

Δ.Λ.Π. 1 (Βελτίωση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Σύμφωνα με το βελτιωμένο πρότυπο, μια συμφωνία των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μπορεί να 

παρουσιάζεται είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, είτε στο προσάρτημα. (Κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 149/2011 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2011). 

 

Δ.Π.Χ.Π. 1  (Βελτίωση) «Πρώτη Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης». 

Σύμφωνα με το βελτιωμένο πρότυπο, όταν μεταβάλλεται μια λογιστική αρχή ή μέθοδος στην περίοδο 

που καλύπτεται από τις πρώτες, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., οικονομικές καταστάσεις: 

 Δεν εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 8. 

 Απαιτούνται γνωστοποιήσεις για τη μεταβολή αν η οικονομική οντότητα έχει δημοσιοποιήσει 

ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34.    

Αν, εξαιτίας κάποιου γεγονότος, όπως μια ιδιωτικοποίηση ή αρχική δημόσια προσφορά, 

χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τις προηγούμενες Γ.Π.Λ.Α., η εύλογη αξία: 

 Αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως τεκμαιρόμενο κόστος, ακόμη και αν το γεγονός συνέβη μετά τη 

ημερομηνία μεταβάσεως αλλά πριν από τη λήξη της περιόδου των πρώτων, σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Π., οικονομικών καταστάσεων. 

 Η ενδεχόμενη αναπροσαρμογή καταχωρίζεται στα αποτελέσματα εις νέο ή σε αποθεματικό 

αναπροσαρμογής. 

 Κατά την ημερομηνία μεταβάσεως, ως τεκμαιρόμενο κόστος χρησιμοποιείται αυτό που 

ορίζεται στις λοιπές διατάξεις του Προτύπου.     

Εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις μπορεί, κατά την ημερομηνία μεταβάσεως, να 

χρησιμοποιούν ως τεκμαιρόμενο κόστος τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, ακόμη και αν αυτή περιλαμβάνει στοιχεία κόστους που δεν καταχωρίζονται σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Π. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 149/2011 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2011). 
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Μεταβολές που ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1.1.2012 

Δ.Π.Χ.Π. 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν  

καλύτερα τις συναλλαγές μεταφοράς των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 

τιτλοποιήσεις), συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των πιθανών επιπτώσεων οποιωνδήποτε 

κινδύνων που ενδέχεται να παραμείνουν στην οικονομική οντότητα η οποία έχει πραγματοποιήσει τη 

μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν 

ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος 

μιας περιόδου αναφοράς. Σκοπός της τροποποιήσεως  είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά 

των συναλλαγών σχετικά με τις μεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Με την τροποποίηση ευθυγραμμίζονται σε γενικές 

γραμμές οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και των αμερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών (GΑΑΡ). 

(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 της Επιτροπής της 22ης Νοεμβρίου 2011). 

Μεταβολές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια 

σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για 

τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις. Η εκτίμηση του Οργανισμού σχετικά με την επίδραση 

αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 

Δ.Π.Χ.Π. 9 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα» 

Το Δ.Π.Χ.Π. 9 είναι το πρώτο μέρος, της πρώτης φάσεως, του προγράμματος που έχει αναλάβει το 

I.A.S.B. για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα – Καταχώριση και αποτίμηση». 

Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

 1ο Στάδιο: Παρουσίαση και αποτίμηση χρηματοπιστωτικών μέσων (χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων). 

 2ο Στάδιο: Απομείωση.  

 3ο Στάδιο: Λογιστική αντισταθμίσεως. 

Το Δ.Π.Χ.Π. 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητας στη λογιστική αντιμετώπιση των 

χρηματοπιστωτικών μέσων, παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού, είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, βάσει α) 

του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού και β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων). Η ύπαρξη μόνο δύο κατηγοριών σημαίνει ότι θα 

απαιτείται μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την 

πολυπλοκότητα. Η επίδραση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς 

αναμένεται να υπάρξει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό 

μοντέλο που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού της. Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2013.Η εφαρμογή του προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Οργανισμού. 
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Δ.Π.Χ.Π. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες 

και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες 

ειδικού σκοπού». Το Πρότυπο θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες 

οντότητες. Με το πρότυπο αυτό αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και καθοριστικός 

παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες 

οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. 

Επίσης, ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες 

που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει 

μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και 

οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. Το Δ.Π.Χ.Π 10 που εκδόθηκε από 

την I.A.S.B. το Μάιο του 2011 τίθεται σε εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2013. Η εφαρμογή του προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Οργανισμού 

Δ.Π.Χ.Π. 11 «Από Κοινού Συμφωνίες» 

Το Πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Χρηματοοικονομική Παρουσίαση των Συμφερόντων σε 

Κοινοπραξίες» και τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες - μη νομισματικές 

συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το Πρότυπο προβλέπει μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση των από 

κοινού συμφωνιών με επίκεντρο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συμφωνίας, παρά τη νομική 

μορφή τους (όπως συμβαίνει σήμερα). Το πρότυπο καταργεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην 

αναφορά των από κοινού συμφωνιών μέσω μιας ενιαίας μεθόδου λογιστικοποίησης (μέθοδος της 

καθαρής θέσης) των συμμετοχών στις από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες. Το Δ.Π.Χ.Π 11 

που εκδόθηκε από την I.A.S.B. το Μάιο του 2011 τίθεται σε εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η εφαρμογή του προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

Δ.Π.Χ.Π. 12 «Γνωστοποιήσεις Συμφερόντων σε Άλλες Οντότητες» 

Το Δ.Π.Χ.Π. 12 είναι ένα νέο και ολοκληρωμένο πρότυπο για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για όλες 

τις μορφές συμφερόντων σε άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των 

κοινοπραξιών, των συνδεδεμένων εταιρειών και των μη ενοποιούμενων οντοτήτων.  Επίσης παρέχει 

περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει του επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η 

αναφέρουσα οντότητα έχει συμμετάσχει στη δημιουργία ειδικών δομών και κινδύνων στους οποίους 

είναι εκτεθειμένη. Το Δ.Π.Χ.Π 12 που εκδόθηκε από την I.A.S.B. το Μάιο του 2011 τίθεται σε 

εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ επιτρέπεται και 

προγενέστερη εφαρμογή του. Η εφαρμογή του προτύπου δεν αναμένεται  να έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

Δ.Π.Χ.Π. 13 «Αποτίμηση της Εύλογης Αξίας» 

Το Πρότυπο εκδόθηκε στα πλαίσια των νέων κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσαν το Μάιο του 

2011 η I.A.S.B. και το F.A.S.B. (Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων των Η.Π.Α.),  για την αποτίμηση της 

εύλογης αξίας και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφορήσεως (Δ.Π.Χ.Π.) και τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των ΗΠΑ (GΑΑΡ). Οι 

κατευθύνσεις που προβλέπονται από το Πρότυπο δεν τροποποιούν το πότε μια οντότητα απαιτείται να 

εφαρμόζει την εύλογη αξία, αλλά παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποτιμήσεώς της. Το Δ.Π.Χ.Π 

13 εκδόθηκε από την I.A.S.B. το Μάιο του 2011 τίθεται σε εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
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ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ επιτρέπεται και προγενέστερη εφαρμογή του. Η εφαρμογή 

του προτύπου ενδέχεται να  έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες 

να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, 

ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη 

περίοδο. Η τροποποίηση τίθεται σε εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

01/07/2012. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Οργανισμού. 

Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος» 

Το Δ.Λ.Π. 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με 

ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου με τη χρήση ή μέσω πωλήσεως. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να 

εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πωλήσεως, όταν το 

περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του (Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε 

Ακίνητα»). Η τροποποίηση παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης 

ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω 

πωλήσεως. Η τροποποίηση τίθεται σε εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 

την 01/01/2012. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Οργανισμό. 

Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» 

Με την τροποποίηση του προτύπου καταργείται η επιλογή που επέτρεπε σε μια εταιρεία να αναβάλει 

κάποια κέρδη και ζημίες που προέκυπταν από συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα 

καθορισμένων παροχών) («μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις 

αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή 

πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσεως. Επίσης, η 

τροποποίηση απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το 

χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσεως και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα. Η τροποποίηση τίθεται σε εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή μετά την 01/01/2013. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Στα πλαίσια της εκδόσεως των νέων προτύπων Δ.Π.Χ.Π. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 

Δ.Π.Χ.Π. 11 «Από κοινού συμφωνίες» και Δ.Π.Χ.Π. 12 «Γνωστοποιήσεις συμφερόντων σε άλλες 

οντότητες», η I.A.S.B. τροποποίησε το Δ.Λ.Π. 27, το οποίο πλέον περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις 

και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο 

απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις 

επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση 

τίθεται σε εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2013. Η εφαρμογή 

της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει 

να εφαρμοστούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του Δ.Π.Χ.Π 11.Το 
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αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει του μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της 

μεθόδου της καθαρής θέσης. Η τροποποίηση τίθεται σε εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2013. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση 

στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού . 

2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές  

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς  

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού επιμετρούνται με βάση το κύριο νόμισμα 

του οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο ο Οργανισμός λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

αναφοράς του Οργανισμού. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα  

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

 

2.4 Ενσώματα Πάγια 

Ο Οργανισμός εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α 1, επέλεξε κατά την ημερομηνία μετάβασης 

στα Δ.Π.Χ.Α, να αναπροσαρμόσει τα γήπεδα και τα κτίρια, στην εύλογη αξία τους και χρησιμοποίησε 

την αξία αυτή ως τεκμαρτό κόστος. Η αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων 

διενεργήθηκε με αναγνωρισμένες τεχνικές αποτίμησης προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 

αναπροσαρμοσμένες αξίες αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία 

μετάβασης. Η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση καταχωρήθηκε στα «Αποτελέσματα εις 

νέον». 

Τα μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως 

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε προσαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο εάν είναι πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το 

πάγιο να εισρεύσουν στον Οργανισμό και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 

επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. Τα οικόπεδα 

δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη 

σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:  
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Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  

Όταν η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.  

Κέρδη ή ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά μεταξύ του 

τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζημίες αυτές 

περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα σαν μέρος των καθαρών λοιπών εσόδων (εξόδων). 

 

2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό  

Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων. Το κόστος των 

αδειών για τη χρήση λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του 

συγκεκριμένου λογισμικού. Τα κόστη αυτά αποσβαίνονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους . 

2.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί.  

Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο 

για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης 

προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.  

Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το 

ύψος της ανακτήσιμης. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης 

κατά την οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία 

απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής.  

Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, 

στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 

προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις.  

Κατηγορία ετήσια ποσοστά απόσβεσης(%) 

Κτίρια        2 

Μεταφορικά Μέσα     15-20 

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός 

 

    20-30 



 16 

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 

αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής.  

Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες 

δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. 

 

2.7 Δάνεια και απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών 

απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν 

υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ 

της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμιακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.  

 

2.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 

προθεσμίας, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού 

ρίσκου  

2.9 Αποθεματικά 

Το ετήσιο πλεόνασμα/έλλειμμα που προκύπτει από την κύρια δραστηριότητα του Ο.Β.Ι, εγγράφεται 

στο κεφάλαιο των αφορολόγητων αποθεματικών. 

Στα έκτακτα αποθεματικά έχουν καταχωρηθεί φορολογημένα πλεονάσματα που προέκυψαν από 

λοιπές δραστηριότητες του Οργανισμού ( έσοδα από ενοίκια ). 

 

2.10 Αναβαλλόμενοι φόροι 

Ο Ο.Β.Ι ως νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν υπόκειται σε φόρο 

εισοδήματος για τα έσοδα από την κύρια δραστηριότητά του. Συνεπώς, δεν προκύπτει υποχρέωση 

υπολογισμού φόρου εισοδήματος, τρέχοντος και αναβαλλόμενου. 

2.11 Παροχές στο προσωπικό 

α) Βραχύχρονες παροχές 

Οι βραχύχρονες παροχές προς το προσωπικό, σε χρήμα και σε είδος (μισθοί, εργοδοτικές εισφορές 

και λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού), καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 
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β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία καταχωρούνται ως υποχρέωση στον Ισολογισμό και 

αφορούν στην πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, η οποία υπολογίζεται στην παρούσα αξία των 

μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης, με βάση την 

αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής 

ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές 

και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο της Προβεβλημένης Πιστούμενης 

Μονάδος (Projected Unit Credit Method). 

 

γ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα 

Το προσωπικό του Οργανισμού καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που 

αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. 

Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ 

τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον Οργανισμό. Κατά τη συνταξιοδότηση το 

συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, ο Οργανισμός δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την 

πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

 

δ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 

ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. 

 

2.12 Επιχορηγήσεις  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα 

βάσει της αρχής της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του παθητικού, ως έσοδα επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται στα 

έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

 

2.13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που εξοφλούνται κανονικά, αναγνωρίζονται στο 

κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.  

2.14 Αναγνώριση εσόδων 

α) Παροχή υπηρεσιών 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν ο Οργανισμός παραδίδει την υπηρεσία στους 

δικαιούχους, αυτή γίνεται αποδεκτή από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη. 

β) Έσοδα από τόκους  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση το χρόνο και με τη χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο 

ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 

ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από 

τόκους. 

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (τέλη) εισπράττονται τοις μετρητοίς και ως εκ τούτου ο Οργανισμός 

έχει μηδενικό πιστωτικό κίνδυνο. 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της επάρκειας των ταμειακών 

διαθεσίμων. 

γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. 

Ο Οργανισμός δεν έχει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων. 

3.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Τα ποσά που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις για τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τις 

προκαταβολές και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους 

λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση, με βάση τα ιστορικά 

δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 

ισχύοντα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

5 Ενσώματα  Πάγια 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 Γήπεδα Κτίρια Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία  Κτήσης      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 3.438.272,00 8.692.985,67 39.658,00 2.294.216,60 14.465.132,27 
Προσθήκες  - - - 8.341,69 8.341,69 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2010 3.438.272,00 8.692.985,67 39.658,00 2.302.558,29 14.473.473,96 

      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 3.438.272,00 8.692.985,67 39.658,00 2.302.558,29 14.473.473,96 
Προσθήκες  - - - 60.639,94 60.639,94 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 3.438.272,00 8.692.985,67 39.658,00 2.363.198,23 14.534.113,90 
      
Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 - 1.028.958,07 38.466,48 2.234.758,00 3.302.182,55 
Προσθήκες  - 173.859,71 1.191,50 29.363,08 204.414,29 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 - 1.202.817,78 39.657,98 2.264.121,08 3.506.596,84 

      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 - 1.202.817,78 39.657,98 2.264.121,08 3.506.596,84 
Προσθήκες  - 173.859,71 - 44.684,12 218.543,83 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 - 1.376.677,49 39.657,98 2.308.805,20 3.725.140,67 

Αναπόσβεστη αξία 
31  Δεκεμβρίου 2010 

 
3.438.272,00 

 
7.490.167,89 

 
0,02 

 
38.437,21 

 
10.966.877,12 

Αναπόσβεστη αξία      
31 Δεκεμβρίου 2011 

 
3.438.272,00 

 
7.316.308,18 

 
0,02 

 
54.393,03 

 
10.808.973,23 

 

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης 

περιουσίας του Οργανισμού. Επίσης, κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων, μεταφορικών μέσων και 

λοιπού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων. 

 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

 Λογισμικά 
Προγράμματα 

Αξία  Κτήσης  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 2.208.996,46 

Προσθήκες  44.291,67 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 2.253.288,13 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 2.253.288,13 

Προσθήκες  - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 2.253.288,13 
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Αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 2.066.087,59 

Προσθήκες  102.928,31 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 2.169.015,90 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 2.169.015,90 

Προσθήκες  43.749,53 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 2.212.765,43 

  

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2010 84.272,23 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2011 40.522,70 

 

7 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως εγγυήσεις και προκαταβολές για διάφορες 

παροχές.  

 31.12.2011 31.12.2010 

ΔΕΗ 3.815,11 3.815,11 

ΕΥΔΑΠ 70,43 70,43 

Εγγυήσεις Ε.Ι.Χ 0,00 778,26 

Σύνολο 3.885,54 4.663,80 

 

8 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2011 31.12.2010 

Χρεώστες διάφοροι 1.100,00 2.677,98 

Δάνεια προσωπικού 34.201,10 55.384,70 

Έσοδα από τόκους 5.688,96 7.872,26 

Σύνολο 40.990,06 65.934,94 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις παραπάνω 

απαιτήσεις. 

 

 

 

 



 21 

9 Προκαταβολές 

Οι προκαταβολές αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2011 31.12.2010 

Προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασμού 4.349,79 8.212,81 

Έξοδα επομένων χρήσεων (συνδρομές, συντήρηση 
Η/Υ, ασφάλιστρα) 

 
37.776,78 

 
36.222,92 

Σύνολο 42.126,57 44.435,73 

 

10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2011 31.12.2010 

Ταμείο 11.806,67 5.390,32 

Καταθέσεις όψεως 357.415,29 45.061,38 

Καταθέσεις προθεσμίας 1.940.116,86 1.674.019,98 

Καταθέσεις ταμιευτηρίου 2.048,87 2.008,98 

Σύνολο 2.311.387,69 1.726.480,66 

 

Οι καταθέσεις προθεσμίας είναι διάρκειας μέχρι τρεις μήνες, με σταθερό επιτόκιο μέχρι τη λήξη τους. 

Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο του δεδουλευμένου και ανήλθαν 

σε ευρώ 70.159,20 και 60.286,74 για τις χρήσεις 2011 και 2010 αντίστοιχα. 

 

11 Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά του Οργανισμού αναλύονται ως εξής:  

 31.12.2011 31.12.2010 

Έκτακτα αποθεματικά 177.697,10 177.697,10 

Αφορολόγητα αποθεματικά αριθμ. 15644/ΕΦΑ/1225 3.968.824,92 3.601.393,24 

Διατεθέν ποσό στο Υπουργείο Ανάπτυξης (αρθ.22, ν. 
3377/2005) 

 
(2.780.000,00) 

 
(2.780.000,00) 

Σύνολο 1.366.522,02 999.090,34 

 

 

Έκτακτα αποθεματικά: 

Αφορά το συσσωρευμένο πλεόνασμα φορολογηθέντων εσόδων από ενοίκια, που σχηματίστηκε έως 

31.12.2002. 
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Αφορολόγητα αποθεματικά αριθ.15644/ΕΦΑ/1225 

Αφορά το συσσωρευμένο πλεόνασμα / έλλειμμα από τη συνήθη δραστηριότητα του ΟΒΙ. Με βάση την 

απόφαση αριθ.15644/ΕΦΑ/1225  (ΦΕΚ 763/Β/31.12.1987) του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας, που ενσωματώθηκε στον Οικονομικό Κανονισμό του ΟΒΙ, το ετήσιο πλεόνασμα / 

έλλειμμα του ΟΒΙ εγγράφεται στο κεφάλαιο των αποθεματικών. 

Διατεθέν ποσό στο Υπουργείο Ανάπτυξης (άρθ.22, Ν.3377/2005) 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005), «Ποσά υπερβάλλουσας 

ρευστότητας του ΟΒΙ, μπορεί, αρχής γενομένης από τη χρήση 2004, με απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, να διατίθενται για την κάλυψη υποχρεώσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης» (Σχετική Υπουργική απόφαση αρ.πρωτ.15075/25.7.2006). Το συνολικά 

διατεθέν ποσό στο Υπουργείο Ανάπτυξης ανέρχεται σε ευρώ 2.780.000,00, όπως είχε διαμορφωθεί 

την 31.12.2006 

 

12 Αποτελέσματα εις νέον 

Αφορά στην επίδραση των Ιδίων Κεφαλαίων από τη μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης την 1.1.2004 ως εξής: 

 

Αποτίμηση των Γηπέδων και Κτιρίων στην εύλογη 
αξία 8.570.800,82 

Αναπροσαρμογή των Υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού βάσει αναλογιστικής μελέτης  (259.642,35) 

Σύνολο 8.311.158,47 

 

13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

 

 31.12.2011 31.12.2010 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης 1.506.797,31 1.506.797,31 

Σύνολο εξόδου που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα 
 της χρήσης 

 
18.260,00 

 
- 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης 1.525.057,31 1.506.797,31 

 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. 

Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως κάτωθι: 
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31.12.2011 

Ανάλυση κόστους συνταξιοδότησης στα 
αποτελέσματα χρήσεως  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 136.406,00 

Τόκος στην υποχρέωση 109.724,00 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς/(κέρδους) 16.174,00 

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας (244.044,00) 

Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα 
χρήσεως 

 
18.260,00 

 

 

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης:  

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης 
 
Μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης 
πληθωρισμού 

 
2,5% 

Μέση ετήσια μακροχρόνια μισθολογική ωρίμανση 2,50% 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,60% 

14 Πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων 
 31.12.2011 31.12.2010 

Υπόλοιπο έναρξης 210.455,52 210.455,52 

Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης 4.831,21 
 

- 
 

Σύνολο 215.286,73 210.455,52 

 

Ο Οργανισμός έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού ευρώ  215.286,73, η οποία αντιπροσωπεύει την 

εκτίμηση για ενδεχόμενες ζημίες από την έκβαση υποθέσεων εργατικών διαφορών ευρώ 211.663,88 

και λοιπών ευρώ 3.622,85. 

 

15 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 31.12.2011 31.12.2010 

Τέλη ανανέωσης Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ) 1.160.588,42 1.189.894,35 

Προεισπραχθέντα έσοδα από τέλη της επόμενης χρήσης 192.889,50 200.392,50 

Προμηθευτές 156.924,63 135.060,42 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 179.987,58 160.814,92 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 97.245,59 129.655,02 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 35.530,90 35.749,30 

Λοιποί Πιστωτές 6.694,64 13.596,33 

Σύνολο 1.829.861,26 1.865.162,84 
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16 Έσοδα παροχής υπηρεσιών 

Αφορούν έσοδα από τέλη της κύριας δραστηριότητας του Οργανισμού. 

17 Λοιπά έσοδα  

 31.12.2011 31.12.2010 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 7.739,71 5.746,15 

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 1.341,50 - 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 70.159,20 60.286,74 

Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις 
επιχορηγήσεων 

 
- 

 
2.801,33 

Λοιπά έσοδα 92,42 803,43 

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 77.320,35 50.708,59 

Σύνολο 156.653,18 120.346,24 

 

18 Παροχές σε εργαζομένους 

Αφορά το κόστος μισθοδοσίας που αναλύεται ως εξής: 

 31.12.2011 31.12.2010 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 3.987.762,49 3.928.957,99 

Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού 815.284,08 796.168,31 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 191.074,76 273.352,48 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

 
18.260,00 

 
- 

Σύνολο 5.012.381,33 4.998.478,78 

 

19 Αποσβέσεις 

 31.12.2011 31.12.2010 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων   

Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων 173.859,71 173.859,71 

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων - 1.191,50 

Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 44.684,12 29.363,08 

 218.543,83 204.414,29 

Αποσβέσεις άϋλων παγίων   

Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων 43.749,53 102.928,31 

Σύνολο 262.293,36 307.342,60 
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20 Λοιπά έξοδα  

 31.12.2011 31.12.2010 

Αμοιβές & έξοδα Τρίτων 362.256,74 310.583,94 

Παροχές Τρίτων 287.357,51 290.412,47 

Φόροι-Τέλη 232.137,51 202.080,14 

Διάφορα Έξοδα 119.580,90 144.073,44 

Τόκοι και συναφή έξοδα 14.533,58 25.314,02 

Λοιπά Έξοδα 1.273,60 1.858,82 

Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων 32.768,55 12.743,55 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο 
λειτουργικό κόστος φόροι 

 
62.189,97 

 
14.335,27 

Σύνολο 1.112.098,36 1.001.401,65 

 

 

21 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού εκτιμούν ότι εκτός από τις υποθέσεις  για 

τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 215.286,73 και εμφανίζεται στη γραμμή της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Πρόβλεψη Επίδικων Υποθέσεων» δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμείς  

υποθέσεις οι οποίες να  επηρεάζουν την Χρηματοοικονομική Θέση του Οργανισμού. 
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22  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Εκκρεμεί η έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της χρήσης 2012, από την εποπτεύουσα 

αρχή.  

 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      

      

 

Καθ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ                                                        ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟΣ      

         

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

                        

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΠΟΥΤΣΗΣ 

  Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.0021117                                                      Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.0052907 

       Α΄ΤΑΞΕΩΣ                                                                            Α΄ΤΑΞΕΩΣ 

 

 

 

                 

 

 

 


