
 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

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

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

 

 

Την 03/08/2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2188643, οι 

εγκεκριμένες από την 04/06/2019 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 01/01/2018 έως 31/12/2018.   

 

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

της παρούσας ανακοίνωσης.   

 

 

 
 

 

 

 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2018 - 31.12.2018) 

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 01/01/2018 έως 31/12/2018 καθώς και τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την 15η Εταιρική Χρήση (1.1.2018-31.12.2018), με τις 

παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

Το  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ για την χρήση  

01/01/2018 έως 31/12/2018 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 138.203,32 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 

 

 

101.922,52 

2 Έσοδα Παρεπόμενων ασχολιών( Ενοίκια Κτιρίων, 

Κοινοχρήστων) 

 

             

35.701,11 

 

3 Έσοδα  (τόκων)   579,69                            

 Σύνολα 138.203,32 
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ΕΞΟΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Τα έξοδα της Εταιρείας, όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση του Λογαριασμού  

Αποτελεσμάτων χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 92.099,34 ευρώ και αφορούν τις εξής 

ειδικότερες κατηγορίες εξόδων: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 
ΑΞΙΑ 

ΕΞΟΔΟΥ 

1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 38.793,73 

2 Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 569,33 

3 

Παροχές Τρίτων (ΔΕΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ –ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗ) 

47.420,30 

 

4 Διάφορα Έξοδα(Έντυπα Γραφ.Ύλη –δημοσιεύσεις κ.ο.κ) 2.397,13 

5 Τόκοι  και έξοδα τραπεζών   153,16 

6 Τέλος Επιτηδεύματος 800,00 

7 Αποσβέσεις εκμετάλλευσης  1.965,69 

 Σύνολο χρήσης  92.099,34 

8 
Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 

33,20 

9 Γενικό σύνολο χρήσης 92.132,54 

 

 

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

 

(1) Από τις αμοιβές προσωπικού, ποσό 38.793,73 ευρώ αφορούν τις ακαθάριστες  αποδοχές 

των μισθωτών των 2 υπαλλήλων της εταιρείας,  

(2) Οι ακαθάριστες αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018, δεν υπάρχουν. 

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

 

Τέλος και σύμφωνα με τον Ισολογισμό της 15ης Εταιρικής Χρήσης διαπιστώνεται ότι, 

για τη χρήση αυτή, δηλαδή τη χρήση του 2018 προκύπτει κέρδος ποσού 46.070,78 ευρώ. 

Επομένως, το υπόλοιπο εις νέο που εμφανίζεται στο Ισολογισμό της παρούσας χρήσεως 

ανέρχεται  20.382,35 ευρώ. 
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Από τη γενική δομή του Ισολογισμού προκύπτουν οι παρακάτω αριθμοδείκτες 

Οικονομικής Διαρθρώσεως, ρευστότητας  και αποδοτικότητας. 

 

Α. 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία = 

400.291,46 

=731,94% 
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   57.688,79 

 

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

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 

Β. 
Σύνολο καθαρής θέσης 

= 
381.688,15 

=661,63% 
 Σύνολο υποχρεώσεων   57.688,79 

 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας 

 

Γ. 

Σύνολο ξένων υποχρεώσεων 

= 

     57.688,79 

= 13,06% Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων 

και Υποχρεώσεων 

   441.856,94 

 

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

 

Δ. 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων = 

 

  46.070,78 = 33,33% 

Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) 138.203,32 

 

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 2018 ανήλθε σε 

101.922,52 έναντι 76.759,03 € της προηγούμενης χρήσης δηλ. σημείωσε αύξηση 25.163,49 €  η 

σε ποσοστό 26,69%.  Η εταιρεία με τα έσοδα των παρεπόμενων ασχολιών παρουσιάζει κέρδη 

φορολογητέα 35.701,11 ευρώ 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 31.12.2018 ποσού  33.817,26  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 

31.12.2018 ύψους 1.789,94 ευρώ, στον οποίο κατατίθενται τα έσοδα της Εταιρείας και 

πληρώνονται με επιταγές οι υποχρεώσεις της, 

γ) Άνοιξε στην χρήση 2018 στην Τράπεζα Πειραιώς το λογαριασμό αριθμ. 5405/072682-693 με 

καταθέσεις την 31.12.2018 ύψους 9.438,68 ευρώ, στον οποίο κατατίθενται τα έσοδα της 

Εταιρείας και πληρώνονται με επιταγές οι υποχρεώσεις της. 

δ) Η εταιρεία διαθέτει προθεσμιακή κατάθεση ύψους 78.000,00 ευρώ στην Τράπεζα Ηπείρου. 

ε) Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα 

Δεν υπάρχουν. 

 

Στ) Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 

 Ζ) Ακίνητα της Εταιρείας 

             Δεν υπάρχουν      

                                                          
 

Ιωάννινα,  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε.  

 

 

 

  

  

  

 



 

 

 

 

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αρ. Μ.Α.Ε. 55239/42/Β/03/0027 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 030653229000 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

χρήσεως 

 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

15Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2018-31.12.2018) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.55239/42/Β/03/0027/ ΑΡ. 

Γ.Ε.ΜΗ.030653229000 

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων  

  

  

          

Περιουσιακά στοιχεία   2018   2017 

Πάγια   134.398,25   134.398,25 

Μείον: Αποσβεσμένα 92.832,77 41.565,48 90.867,08 43.531,17 

Απομειωμένα         

Αποθέματα         

Απαιτήσεις   276.708,66   258.787,22 

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα         

Λοιπά   123.582,80   112.218,57 

Σύνολο ενεργητικού   441.856,94   414.536,96 

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις         

Κεφάλαια και αποθεματικά   384168,15   351.689,90 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   57.688,79   62.847,06 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   441.856,94   414.536,96 
 

 

 

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 

31ης Δεκεμβρίου 2018(01 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018) 

  2018 2017 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 101.922,52 76.759,03 

Λοιπά συνήθη έσοδα 35.701,11 33.143,16 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 1.965,69 1.797,97 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 90.166,85 79.722,95 

Λοιπά έσοδα και κέρδη     

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 579,69 1.104,57 

Αποτέλεσμα προ φόρων 46.070,78 29.485,84 

Φόροι 0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 46.070,78 29.485,84 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της 31ης Δεκεμβρίου 2018 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 
 

          α) Επωνυμία: Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε. 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2018 - 31.12.2018 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45 110. 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 55239/42/Β/03/0027. 

ΓΕ.ΜΗ.: 030653229000 

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

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή. 

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

με τον νόμο 4308/2014. 

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

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί. Με βάση το Ν4172/2013 και ΠΟΛ1113/2015 το τέλος 

επιτηδεύματος είναι μια δαπάνη που φορολογικά δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα. Η μη φορολογική αναγνώριση δημιουργεί μια διαφορά ανάμεσα στη λογιστική 

και φορολογική βάση. Η διαφορά δεν μπορεί να αναστραφεί στο μέλλον και χαρακτηρίζεται ως 

μόνιμη διαφορά.  

 

2.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

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

 

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό 

ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις. 
β) Εγγυήσεις  

Δεν έχουν χορηγηθεί εγγυήσεις. 

 
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν. 

Ιωάννινα,     

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής 

   

   

   

 

 

  

   

   

Απόστολος Αυγερόπουλος Κωνσταντίνος Ζωνίδης Ευανθία Μπέζαρη 

   

Α.Δ.Τ.  ΑΖ740902 Α.Δ.Τ.  Φ461644 Α.Μ. Ο.Ε.Ε.106065/Ά ΤΑΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 


