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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136 
παράγραφος 2, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό του 
Φορέα, τις Οικονομικές Καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για τη χρήση 
2016 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, 
σχετικά με τη δραστηριότητα του Φορέα κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την 
προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις.  
 
Στην παρούσα "Έκθεση" περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως "Εταιρεία"), χρηματοοικονομικές πληροφορίες για 
τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 
31/12/2016, ως και τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της περιόδου αυτής. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον.  
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

Η πορεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου αποτυπώνεται εύλογα στις οικονομικές 
καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016, καθώς τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής: 
1. Τα Λοιπά Συνήθη έσοδα της χρήσης που έληξε την 31/12/2016 ανήλθαν  στο ποσό των € 390.808,64 έναντι € 

1.486.072,79 της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης 2015. 
2.  Τα λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων και συνολικών αποσβέσεων - EBITDA)  για την χρήση που έληξε 

την 31/12/2016 ανήλθαν στο πόσο των € 159.454,42 έναντι €1.095.125,18.  
3. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της χρήσης 2016 διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με την 

προηγούμενη χρήση σημειώνοντας οριακή αύξηση συνολικού ύψους  € 331,14 έναντι € 0,00  της 
προηγούμενης χρήσης 2015.  

4. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Φορέα για την χρήση 2016  διαμορφώθηκαν σε € 3.888,84  έναντι € 
3.557,70 της προηγούμενης χρήσης 2015.  

5. Το σύνολο του πάγιου Ενεργητικού του Φορέα για την χρήση 2016 ανήλθε σε 51.338,71 € έναντι € 176.598,91 
της προηγούμενης χρήσης 2015. 

6. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Φορέα την 31/12/2016 ανήλθαν σε 14.799,01 € έναντι 171.387,77€ της 
προηγούμενης χρήσης.  

 
Τα συνολικά έξοδα του Φορέα ανήλθαν σε  ποσό € 390.869,50€  και αναλύονται ως εξής : 

Ποσά σε € 2016 2015 

Έξοδα   

Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές 86,21 0,00 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 31.041,36 133.400,85 

Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά 1.849,54 6.370,36 

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων 2.611,98 7.362,22 

Ασφάλιστρα 3.230,88 3.303,89 

Φόροι-Τέλη (πλην φόρου εισοδήματος) 4.211,06 20.707,60 

Παροχές σε εργαζόμενους 188.322,95 219.802,69 

Αποσβέσεις 159.414,31 1.094.929,43 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 101,21 195,75 

Σύνολα 390.869,50 1.486.072,79 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση που λήγει 31/12/2016, 
σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες: 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/2016 31/12/2015 

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης / Λοιπα Συνήθη έξοδα 0,0008 0,000 

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης / Ίδια Κεφάλαια 0,0852 0,000 

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης / (Ίδια κεφάλαια + Μακροπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις) 

0,0852 0,000 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ 31/12/2016 31/12/2015 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 31,61% 8,67% 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ 31/12/2016 31/12/2015 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια + Σύνολο Υποχρεώσεων 92,43% 97,99% 

Ίδια Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια + Σύνολο Υποχρεώσεων 7,57% 2,01% 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 
Οι δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού δεν ενέχουν σημαντικούς 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και 
επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Ο Φορέας  δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή συναλλαγές που σχετίζονται με  εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες. 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 

 
Κίνδυνος Ρευστότητας  
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων 
και εγκεκριμένων επιχορηγήσεων. Ουσιαστικά η ρευστότητα του Φορέα εξαρτάται αποκλειστικά από τις κρατικές 
επιχορηγήσεις και ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις αντίστοιχες εκταμιεύσεις των ποσών  δημιουργούν δυσχέρειες στη 
ρευστότητα. 
 

Κίνδυνος Επιτοκίου  
Ο Φορέας δεν αντιμετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους μιας που οι απαιτήσεις προέρχονται από κρατικές 
επιχορηγήσεις οι οποίες έχουν εξασφαλίσει την μισθοδοσία και τις λειτουργικές δαπάνες μέχρι την 31/12/2016. 
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 
98.7/2015 του Πράσινου Ταμείου το οποίο συγκροτήθηκε με  αριθμό απόφασης  39335/01−07−2013 του υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής  αποφασίστηκε η  έγκριση της χρηματοδότησης   των Φορέων 
Διαχείρισης  προστατευόμενων περιοχών για δαπάνες μισθοδοσίας, λοιπές  λειτουργικές δαπάνες και  δράσεις 
αρμοδιότητας του μέχρι την 31/12/2016. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την λειτουργία του Φορέα μετά 
την 31/12/2017. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία (Υ.Π.Ε.Κ.Α. & Οικονομικών) : Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
«Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, και τη κατάσταση 
αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012).Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης 
για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και 
τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 
τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 
ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Έμφαση Θέματος 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1.4 (I) του προσαρτήματος όπου περιγράφεται  το γεγονός το οποίο 
σύμφωνα με το καθεστώς λειτουργίας του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου» ο 
οποίος βασίζεται αποκλειστικά  στις κρατικές επιχορηγήσεις, και πιο συγκεκριμένα από το επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα « Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και από το «Πράσινο Ταμείο», δεν εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη χρηματοδότησης μετά την 31/12/2017. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
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αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα του «Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου» να συνεχίσει  τη δραστηριότητά του. 
 
Άλλο Θέμα 
Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», για 
την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος 
εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 27/06/2016 επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης 
χρήσεως για  τις ανέλεγκτες Φορολογικά  χρήσεις  για τα έτη 2010-2015.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της ΄Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβούλιου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.4336/2015, 
σημειώνουμε ότι: 
 Α)Κατά την γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 
Β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο μας, για του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει  ουσιώδεις ανακρίβειες  στην Έκθεση  
Διαχείρισης  του Διοικητικού Συμβούλιου. 
 

 

 
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 
Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 
 

 
                    

Παλαιό Φάληρο, 14 Ιουλίου 2017 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Βασίλειος Νιάρχος 
Α.Μ ΣΟΕΛ: 30521 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Μικρών Οντοτήτων 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

     

Περιουσιακά στοιχεία     

     

Πάγια  1.500.295,07  1.340.904,56 

Μείον: Αποσβεσμένα -1.500.295,03  -1.340.880,72  

Μείον: Απομειωμένα 0,00 -1.500.295,03 0,00 -1.340.880,72 

  0,04  23,84 

Απαιτήσεις  36.034,66  4.682,30 

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα  0,00  0,00 

Λοιπά  15.304,01  171.892,77 

Σύνολο ενεργητικού  51.338,71  176.598,91 

     

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις     

     

Κεφάλαια και αποθεματικά  3.888,84  3.557,70 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  0,00  0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  47.449,87  173.041,21 

     

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  51.338,71  176.598,91 
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Κατάσταση Αποτελεσματων Χρήσης Μικρών Οντοτήτων  

Για την χρήση που έληξε  την 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

Ποσά σε €  01/01/2016-
31/12/2016 

01/01/2015-
31/12/2015 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  0,00 0,00 

Λοιπά συνήθη έσοδα  390.808,40 1.486.072,79 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)  0,00 0,00 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών  0,00 0,00 

Παροχές σε εργαζόμενους  (188.322,95 ) (219.802,69 ) 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων  (159.414,31 ) (1.094.929,43 ) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές  (43.031,03 ) (171.144,92 ) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  0,00 0,00 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)  291,03  (195,75 ) 

Αποτέλεσμα προ φόρων  331,14 0,00 

Φόροι  0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  331,14 0,00 
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Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (παρ 3 άρθρου 29) 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ. 

Νομικός τύπος οντότητας: Φορέας Γενικής Κυβέρνησης (Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου). 

Κατηγορία Οντότητας: Πολύ Μικρή Οντότητα. 

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 099168497, Δ.Ο.Υ Αρκαδίας.  

Διεύθυνση Έδρας Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μούστου:   

Άστρος Αρκαδίας, Άστρος Αρκαδίας. 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:  Πρόεδρος : Μήλιος Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος: Χρυσομάλλης Χρήστος 

Γραμματέας: Μαχαίρας Παναγιώτης  

Τακτικά Μέλη : Σωτηρίου Γεώργιος.  

Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος. 

Σιμάδη Παναγιώτα. 

Ρουμελιώτης Γεώργιος. 

Μακρυσοπούλου Χριστίνα. 

Μαντάς Παναγιώτης. 

Τσουκάτος Στυλιανός. 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Βασίλειος Νιάρχος  

MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ A.E. 
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1.1 Νομικός Τύπος Οντότητας 

Ο «Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού», ιδρύθηκε με βάση τον Ν. 2742/7-10-1999 

ΦΕΚ 207 – «Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 

αυτού (Φορείς Διαχείρισης), του κεφαλαίου Ε’ (Διοίκηση & Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών) καθώς και του 

Ν. 3044/27-08-2002 ΦΕΚ 197 όπου μέσω του άρθρου 13 προστίθενται η παράγραφοι 10,11,12 και 13 

(συμπληρώνοντας το άρθρο 15 του αρχικού Ν. 2742/7-10-1999 ΦΕΚ 207. Ο Φορέας εντάσσεται στην κατηγορία 

των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 1, § 2α,2β του Ν. 4308/2014. 

1.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας  

Με το Προεδρικό Διάταγμα όπως προβλέπεται στις παραγ. 1 & 2 του άρθρου 21 του Ν.1650/1986 μπορεί να 

συνιστώνται Νομικά Πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου ως φορείς διαχείρισης, με σκοπό την Διοίκηση και Διαχείριση των 

περιοχών και συνόλου της φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Ν. 1650/1986 καθώς και των 

περιοχών που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης κατά το άρθρο 4 της κοινής Υπουργικής Απόφασης 

33318/28-12-1998 (ΦΕΚ 1289 Β’/28-12-1998) όπου καθορίζονται τα όρια της χωρικής αρμοδιότητας.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα Νομικά αυτά Πρόσωπα έχουν την έδρα τους μέσα ή κοντά στις περιοχές στις οποίες 

βρίσκονται τα προστατευόμενα αντικείμενα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύονται από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων). 

 

1.3 Περίοδος Αναφοράς 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για την περίοδο αναφοράς 01/01 - 31/12/2016 με συγκριτική 
περίοδο   01/01 - 31/12/2015. 
 

1.4 Βάση κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων - Λογιστικές Πολιτικές  

O Φορέας «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου » ανήκει στην κατηγορία   πολύ 
μικρών οντοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις». Οι ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μούστου» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 έχουν καταρτισθεί βάσει των 
προβλέψεων του ανωτέρου νόμου που αναφέρονται στη συγκεκριμένη κατηγορία οντοτήτων. Οι παρούσες ατομικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου» έχουν 
συνταχθεί με σαφήνεια με βάση τις ακόλουθες λογιστικές αρχές: 
 

I. Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου έχει συντάξει τις Οικονομικές Καταστάσεις 
για την ελεγχόμενη χρήση με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2017 και έως την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσης δεν 
έχει καταστεί σαφές το πλαίσιο λειτουργίας του «Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» για το έτος 2018.Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας 
που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία  για την ικανότητα  του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μούστου να συνεχίσει την δραστηριότητα του για περίοδο 12 μηνών από την παρούσα έκθεση.   

II. 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. 

III. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων λογίζονται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο της σταθερής 
απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Η 
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εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων σχετίζεται με την 
ύπαρξη του προγράμματος επιχορήγησης αυτών και  έχει ως ακολούθως: 
 

 
 

Κατηγορία Παγίου  Ωφέλιμη Ζωή  

Κτίρια 5 Έτη 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 5 Έτη 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 5 Έτη 

Μεταφορικά μέσα 5 Έτη 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός 5 Έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 5 Έτη 

 

IV. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις 
στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται 
ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται 
με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της 
μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που 
εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 
εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα 
στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

V. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

VI. 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. 

1.5 Πλαίσιο κατάρτισης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις του  Φορέα της 31/12/2016 και της 31/12/2015 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα και σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. Η Εταιρεία κάνει χρήση της επιλογής που παρέχεται 
από το άρθρο 16, § 7 του Ν.4308/2014 και δημοσιεύει τον συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και τη 
συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014. 
 

1.6 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου, για την περίοδο από 
1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του  Φορέα την 29η 
Ιούνιου 2017. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις δεν επιτρέπονται 
μετά την έγκρισή τους από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

1.7 Νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της 
εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί. Όλα τα ποσά 
παρουσιάζονται σε ευρώ (€) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 



Ετησία Οικονομική Έκθεση Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Χρήσεως 2016 

 

 

 
 

 

2 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

2.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν συνθήκες ή γεγονότα από τα οποία να προκύπτουν ενδεχόμενες επιβαρύνσεις για τις οποίες θα 
απαιτηθούν εκροές οικονομικών πόρων από τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου. 

 

2.2 Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις- Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις  

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με το άρθρο 46 περίπτωση Α του Ν. 
4172/2013 και την  Α.Π 8836/24.02.2006 απαλλάσσεται από  την υποχρέωση για φόρο εισοδήματος και υπαγωγής 
σε καθεστώς ΦΠΑ αντίστοιχα. Επίσης, από την 1/1/2016 εντάχθηκε και στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, από όπου 
υπολογίζονται οι μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού. Συνεπώς, δεν αναμένεται να προκύψουν ενδεχόμενες 
διαφορές από φορολογικό έλεγχο, λόγω των ανωτέρω απαλλαγών.    
 

2.3 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα  και 
Υγροτόπου Μουστού .  

2.4 Δεσμεύσεις προς εργαζόμενους 

Δεν υφίστανται δεσμεύσεις που αφορούν σε παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

2.5 Δεσμεύσεις προς όμιλο οντοτήτων και/ή συγγενείς οντότητες 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού δεν ανήκει σε όμιλο οντοτήτων και δεν έχει 
δεσμεύσεις προς συγγενείς οντότητες. 

2.6 Παροχή εγγυήσεων 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  δεν έχει παράσχει εγγυήσεις προς τρίτα μέρη. 

2.7 Συναλλαγές  με Συνδεδεμένα Μέρη 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού δεν είχε την περίοδο αναφοράς 01/01 – 

31/12/2016 συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, ούτε και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς 

συνδεδεμένα μέρη την 31/12/2016. 

2.8 Προκαταβολές και Πιστώσεις  

Δεν υφίσταται περίπτωση προκαταβολών και πιστώσεων. 

 
 

2.9 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων  

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Φορέα «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου» την 29 Ιουνίου 2017.  

 



Ετησία Οικονομική Έκθεση Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Χρήσεως 2016 

 

 

 
 

3 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα πέρα των ήδη αναφερθέντων, τα οποία να 
αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα , στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). 
 

 

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων του Λογιστηρίου 

   
   
   
   
   
   
   

Μήλιος Δημήτριος  Χρυσομάλλης Χρήστος Καζάκος Κωνσταντίνος  
 ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
ΑΔΤ: Φ 282413 

 

Α.Δ.Τ: X 189257  Αρ. Αδείας Α Τάξης 3201 

 


