
 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

 

 

Την 23/11/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1258073, οι 

εγκεκριμένες από την 14/06/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από 

την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 30653229000 για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.   

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.   

 

 

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ιωαννίνων (Αρ. Πρωτ.: 842827 / 23-11-2017). 

 

 

 

 
 

 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 

 

 

Kοινοποίηση:  

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45500,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

2. ΠΕ Ιωαννίνων 

Δ/νση Ανάπτυξης 

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών 

Διοικητήριο, 45110,  Ιωάννινα 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14 

Τ.Κ.: 45332 

Πληροφορίες: Ζιώγα Μαρία 

Τηλέφωνο: 2651022389 

Fax: 2651025179 

E-mail: mzioga@cci-ioannina.gr 

 

Ιωάννινα, 23/11/2017 

Αριθ.Πρωτ.: 842827 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2016 - 31.12.2016) 

της εταιρείας 

 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ» 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με το άρθρο 43
α
 παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας, τις 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 καθώς και τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την 13η Εταιρική Χρήση (1.1.2016-31.12.2016), με τις 

παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

Το  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ για την χρήση  

01/01/2016 έως 31/12/2016 έχει έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1. Παραχώρηση οικιστικών εκτάσεων και αιθουσών συνεδριάσεων 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Τα έσοδα της Εταιρείας που εμφανίζονται στην Κατάσταση του Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως ανέρχονται στο πόσο των 74.303,99 ευρώ και αφορούν έσοδα από την 

μίσθωση των θερμοκοιτίδων και αμφιθεάτρου , επίσης υπάρχουν έσοδα από Ενοίκια Κτιρίων, 

Κοινοχρήστων,  

Παρατίθεται σχετικός πίνακας: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΑΞΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 

1 Υπηρεσίες Από Παροχή Υπηρεσιών χρήση 

Θερμοκοιτίδων 

 

 

74.303,99 

2 Έσοδα Παρεπόμενων ασχολιών( Ενοίκια Κτιρίων, 

Κοινοχρήστων) 

 

             

29.476,10 

 

3 Έσοδα  (τόκων)                                

1.460,83 

4 Λοιπά έσοδα και κέρδη                 0,05 

 Σύνολα 105.240,97 
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ΕΞΟΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Τα έξοδα της Εταιρείας, όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση του Λογαριασμού  

Αποτελεσμάτων χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 86858,56 ευρώ και αφορούν τις εξής 

ειδικότερες κατηγορίες εξόδων: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 
ΑΞΙΑ 

ΕΞΟΔΟΥ 

1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 23.943,12 

2 Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 5.349,35 

3 

Παροχές Τρίτων (ΔΕΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ –ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗ) 

39.485,88 

 

4 Διάφορα Έξοδα(Έντυπα Γραφ.Ύλη –δημοσιεύσεις κ.ο.κ) 7.239,11 

5 Τόκοι  και έξοδα τραπεζών   204,15 

6 Αποσβέσεις εκμετάλλευσης  3.460,94 

 Σύνολο χρήσης  79.682,55 

7 

Λοιπά έξοδα Προηγούμενων χρήσεων και έκτακτα και 

ανόργανα έξοδα 

7.176,01 

 

 Γενικό Σύνολο 86.858,56 

 

 

Επεξήγηση των κονδυλίων του πίνακα εξόδων με α/α (1)  

 

(1) Από τις αμοιβές προσωπικού, ποσό 23.943,12 ευρώ αφορούν τις βασικές αποδοχές των 

μισθωτών των 2 υπαλλήλων της εταιρείας,  

(2) Οι ακαθάριστες αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016, δεν υπάρχουν. 

(3) Οι παροχές Τρίτων αφορούν κατά κύριο λόγο πληρωμή ασφαλίστρων της εταιρείας και ΔΕΗ. 

 

 

Τέλος και σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 13ης Εταιρικής Χρήσης διαπιστώνεται ότι, 

για τη χρήση αυτή, δηλαδή τη χρήση του 2016 προκύπτει κέρδος ποσού 18.382,41 ευρώ. 

Επομένως, το υπόλοιπο ζημιών εις νέο που εμφανίζεται στο Ισολογισμό της παρούσας χρήσεως 
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ανέρχεται σε  74.694,14 ευρώ.  

 

Από τη γενική δομή του Ισολογισμού προκύπτουν οι παρακάτω αριθμοδείκτες 

Οικονομικής Διαρθρώσεως, ρευστότητας  και αποδοτικότητας. 

 

Α. 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

= 
364.902,37 

= 474,60% 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   76.871,15 

 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 

Β. 
Σύνολο καθαρής θέσης 

= 
329.856,36 

= 429,10% 
Σύνολο υποχρεώσεων   76.871,15 

 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας 

 

Γ. 

Σύνολο ξένων υποχρεώσεων 

= 

     76.871,15 

= 18,80% Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων 

και Υποχρεώσεων 

   406.727,51 

 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της πιέσεως του ξένου κεφαλαίου. 

 

Δ. 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων = 

 

  18.382,41 = 17,40% 

Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) 105.240,97 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 

συνολικά της έσοδα 

 

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

 

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσης όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό 2016 ανήλθε σε 

74.303,99€  έναντι 52.233,08 € της προηγούμενης χρήσης δηλ. σημείωσε αύξηση 22.070,91 €  η 

σε ποσοστό29,70%.  Η εταιρεία με τα έσοδα των παρεπόμενων ασχολιών παρουσιάζει κέρδη  

18.382,41ευρώ σε σχέση με την περσινή χρονιά.  

 

Οικονομική κατάσταση Εταιρείας 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, με την επισήμανση 

της σημαντικότατης  έλλειψης εισπραξιμότητας, λόγω της  αδυναμίας των εγκατεστημένων  

εταιριών για έγκαιρη εξόφληση των τιμολογημένων υποχρεώσεών τους.                            
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Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση 

προδιαγράφεται απρόβλεπτη δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας ,και συνεπώς της αβεβαιότητας 

της καλής πορείας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η Εταιρεία τηρεί  τους εξής λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών της: 

α) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το λογαριασμό όψεως αριθμ. 359/470453-38, με υπόλοιπο 

την 31.12.2016 ποσού  35.462,02  ευρώ, στον οποίο κατατίθενται τα έσοδα της Εταιρείας και 

πληρώνονται με επιταγές οι υποχρεώσεις της, 

β) στην Τράπεζα Ηπείρου, το λογαριασμό  αριθμ. 075/01000664000 με καταθέσεις την 

31.12.2016 ύψους 458,35 ευρώ, στον οποίο κατατίθενται τα έσοδα της Εταιρείας και 

πληρώνονται με επιταγές οι υποχρεώσεις της, 

γ) Άνοιξε στην χρήση 2016 στην Τράπεζα Πειραιώς το λογαριασμό αριθμ. 5405/072682-693 με 

καταθέσεις την 31.12.2016 ύψους 1.552,31 ευρώ, στον οποίο κατατίθενται τα έσοδα της 

Εταιρείας και πληρώνονται με επιταγές οι υποχρεώσεις της. 

δ) Η εταιρεία διαθέτει προθεσμιακή κατάθεση ύψους 90.000,00 ευρώ στην Τράπεζα Ηπείρου. 

ε) Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα 

Δεν υπάρχουν. 

 

Στ) Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 

 Ζ) Ακίνητα της Εταιρείας 

             Δεν υπάρχουν      

                                                          
 

Ιωάννινα, 26/04/2017  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε.  

 

 

 

  

  

  

 


