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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Α.Ε, οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 

σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 

παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 

εταιρείας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 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 για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε το εξής: Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν 

έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2017 έως 2021. Ως εκ 

τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η 

Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που 

πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε 

αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που 

τυχόν απαιτείται. 

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 την Εταιρεία 

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 
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έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη. 

 

 

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 της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

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 την Εταιρεία 

ή να διακόψει τη δραστηριότητά της 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 από αυτόν που 

οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 

πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
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 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 Εταιρείας. 

 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 Εταιρεία 

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. 
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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 διατάξεων της παραγράφου 

5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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 την ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Α.Ε και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Δημήτριος Αχ. Ζυγελόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15861 

 

 

 
ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021 

 

 

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε του  2021 

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της  ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε της 31.12.2021 

  

  2021 2020 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια     

Μηχανολογικός εξοπλισμός 15,11 323,09 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 37.996,40 34.581,41 

Σύνολο 38.011,51 34.904,50 

Άυλα πάγια στοιχεία     

Λοιπά άυλα 3.442,26 0,17 

Σύνολο 3.442,26 0,17 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Δανεια και απαιτήσεις  3.463,10 3.463,10 

Σύνολο 3.463,10 3.463,10 

      

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 44.916,87 38.367,77 

      

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές 

    

Εμπορικές απαιτήσεις 228.627,34 214.315,16 

Λοιπές απαιτήσεις 466.505,60 456.764,47 

Προπληρωμένα έξοδα 1.071,25 31.102,59 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 660.122,14 608.375,72 

Σύνολο 1.356.326,33 1.310.557,94 

Συνολο κυκλοφορούντων  1.356.326,33 1.310.557,94 

Σύνολο ενεργητικού 1.401.243,20  1.348.925,71 

      

Καθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 150.000,00 150.000,00 

Σύνολο 150.000,00 150.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 1.015.382,22 942.356,58 

Σύνολο 1.015.382,22 942.356,58 

Σύνολο καθαρής θέσης 1.165.382,22 1.092.356,58 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
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Εμπορικές υποχρεώσεις 56.997,15 236.176,03 

Λοιποί φόροι και τέλη 157.602,66 939,76 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 11.828,69 10.530,01 

Λοιπές υποχρεώσεις 7.840,42 7.902,61 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  1.592,06 1.020,72 

Σύνολο 235.860,98 256.569,13 

Σύνολο υποχρεώσεων 235.860,98 256.569,13 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

1.401.243,20 1.348.925,71 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

  

Σημείωση 2021 2020 

Κύκλος εργασιών  759.424,78 619.406,33 

Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00 

Μικτό αποτέλεσμα 759.424,78 619.406,33 

      

Έξοδα διοίκησης 103.676,06 90.583,87 

Έξοδα διάθεσης 558.283,68 411.728,12 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 560,98 244,88 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 2.782,36 

Αποτελέσματα προ τόκων και 
φόρων 

96.904,06 119.631,82 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.537,15 934,56 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 50,58 29,67 

Αποτέλεσμα προ φόρων 95.417,49 118.726,93 

Φόροι εισοδήματος 22.391,85 29.894,46 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους 

73.025,64 88.832,47 
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Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 

1. Η Εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

2. Η Εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του 

νόμου 4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία 

με το νόμο 4308/2014. 

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, η Εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και 

μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω 

συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική 

ζωή τους: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 
20% 

 

2. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 
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α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται 

ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των 

αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του 

χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή 

τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη 

οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον 

ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

 

3. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» 

και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, 

όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

4. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης 

αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

5. Η Εταιρεία την 31.12.2021 δεν έχει αποθέματα. 

6. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης 

μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

7. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα 

ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα 

χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες 

απομείωσης. 

8. Δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 
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υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία 

ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

9. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

10. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

11. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της 

φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο 

εισοδήματος και προσαυξήσεις.  

12. Tα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη χρήση την οποία αφορούν. 

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.  

13. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

14. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη 

και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

15. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

16. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.  
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Στη χρήση 2021 έγινε διόρθωση των κονδυλίων της χρήσεως 2020 «Λοιπές 

απαιτήσεις» και «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» τα οποία εμφανίστηκαν στη 

χρήση 2020 εκ παραδρομής ισόποσα μειωμένα κατά ποσό ευρώ 450.400,00.  

 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Eνσώματα και άυλα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στον πίνακα που επισυνάπτεται στο τέλος του προσαρτήματος παρουσιάζονται οι 

πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των 

ενσωμάτων παγίων και των αύλων παγίων. 

 
2. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της Εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

 

3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 

άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

 

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

 

5. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας κατά την περίοδο 2021 ανήλθε σε 11 

απασχολούμενους (18η χρήση ). 

 

6. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(παρ. 25 άρθρου 29) 
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Δεν υπάρχουν. 

7. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

Το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31.12.2021 ανέρχεται στο ποσό ευρώ 

150.000,00 και διαιρείται σε 15.000 ονομαστικές μετοχές των 10,00 ευρώ έκαστη.  

Το τακτικό αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό ευρώ 53.779,77. 

Τα αποτελέσματα εις νέο ανήλθαν στο ποσό ευρώ 961.602,45. 

Τα Ίδια Κεφάλαια (Καθαρή Θέση) της Εταιρείας για τη χρήση 2021 ανέρχονται στο ποσό 

ευρώ 1.165.382,22. 

 

8.Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

 

Δεν υπήρχαν. 

 

9.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

10.Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 

 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδη. 

Ο Πίνακας διάθεσης έχει ως εξής: 

Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 95.417,49 

Μείον:1.Φόρος εισοδήματος 22.391,85 

          2. Τακτικό Αποθεματικό 0,00 

          3. Μερίσματα 0,00 

Κέρδη εις νέο 73.025,64 
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11. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2017 έως 2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει 

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. 

 

12. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

 Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των 

οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το τελευταίο συμβάν με 

τον  Κορωναίο.  

Τα πολεμικά γεγονότα στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών 

ενέργειας και γενικά η αύξηση του τιμαρίθμου, πλην των συνεπειών της επιδημίας 

covid19, αυξάνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας της Επιχείρησης. 

Η εταιρεία παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του 

Κορωνοίου, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν 

αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοίου 

COVID-19. Διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε 

συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει προληπτικά μέτρα 

για την ασφάλεια των εργαζομένων, είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου 

συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό 

επίπεδο. Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη οι ποσοτικές και ποιοτικές 

του επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας είναι υπό αξιολόγηση και θα παρουσιαστούν 

στις επόμενες Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, η Διοίκηση προσδιορίζει, εκτιμά και 

αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους  και παρέχει οδηγίες για τη  

διαχείριση του συγκεκριμένου έκτακτου κινδύνου. 
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  Η Διοίκηση της εταιρείας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Ε επανεξετάζει συνεχώς τις 

εκτιμήσεις της με βάση ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για προβλεπόμενα μελλοντικά 

γεγονότα σχετικά με την συνολική πορεία και κατεύθυνση της εταιρείας, και βεβαίως τις 

αναθεωρεί όπου απαιτείται. 

Καρδίτσα, 6 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 
 ΑΔΤ: ΑΗ 534024 

 
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. 
 
 
 

ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΔΤ: ΑΟ 078555 

 
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 

ΚΑΦΦΕΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΑΔΤ: ΑΟ 736710 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από δεκαπέντε (15) σελίδες 

και ένα πίνακα είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου που χορήγησα με 

ημερομηνία 23/9/2022. 

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

   

Δημήτριος Αχ. Ζυγελόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15861 

 

 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 
Περιγραφή 

Αξία 
κτήσεως 

1/1/2021 

Μειώσεις 
2021 

Προσθήκες  
2021 

Αξία 
κτήσεως 

31/12/2021 

Αποσβεσεις 
1/1/2021 

Αποσβεσεις 
2021 

Σύνολο 
Αποσβέσεων 
31/12/2021 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

31/12/2021 

Έξοδα εγκατάστασης       0,00         

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πάγιο Ενεργητικό        0,00         

Ασώματες 
Ακινητοποιήσεις  

      0,00         

Γήπεδα-οικόπεδα.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κτίρια - Τεχνικά έργα .   0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

Μηχ/τα-τεχνικές εγκατ/σεις 
και λοιπός μηχ.εξοπλισμός. 

93.062,54 0,00 0,00 93.062,54 92.739,45 307,98 93.047,43 15,11 

Μεταφορικά μέσα. 3.658,54 0,00 0,00 3.658,54 731,31 365,85 1.097,16 2.561,38 

Έπιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός. 259.659,93 0,00 0,00 259.659,93 213.373,38 10.851,53 224.224,91 35.435,02 

Ακινητοποιήσεις υπ 
εκτέλεση και προκαταβολές. 

14.243,17 0,00 0,00 14.243,17 9.743,00 1.057,91 10.800,91 3.442,26 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ  370.624,18 0,00 0,00 370.624,18 316.587,14 12.583,27 329.170,41 41.453,77 

  

 


