
ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

24η Διαχειριστική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015)

Ποσά σε €
Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 Σημ. 31.12.2015 31.12.2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση

Ενσώματα πάγια Καταβλημένα κεφάλαια

Ακίνητα 3.1 93.051,61 93.498,21 Κεφάλαιο 3.9 435.955,99 435.955,99

Λοιπός εξοπλισμός 3.1 8.425,65 8.453,05

Σύνολο 101.477,26 101.951,26 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποτελέσματα εις νέο 3.10 1.037.169,91 975.766,92

Άυλα πάγια στοιχεία Σύνολο καθαρής θέσης 1.473.125,90 1.411.722,91

Λοιπά άυλα 3.1 2,39 1,40

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό Προβλέψεις

κατασκευή 3.2 4.444,20 4.444,20 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 3.11 109.598,35 110.278,73

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 105.923,85 106.396,86 Λοιπές προβλέψεις 3.11 53.925,00 62.025,00

Σύνολο 163.523,35 172.303,73

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα Υποχρεώσεις

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 3.3 4.571,07 5.906,52 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 3.12 62.194,30 71.589,43

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Φόροι 3.12 92.301,02 106.542,97

Εμπορικές απαιτήσεις 3.4 75.043,86 196.736,84 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 3.12 25.409,06 23.955,55

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 3.5 94.213,05 81.794,66 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.12 10.600,00 5.470,00

Λοιπές απαιτήσεις 3.6 27.255,91 36.449,79 Σύνολο υποχρεώσεων 190.504,38 207.557,95

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 3.7 1.197.460,48 1.074.262,36

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.8 322.685,41 290.037,56

Σύνολο 1.716.658,71 1.679.281,21

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.721.229,78 1.685.187,73

Σύνολο ενεργητικού 1.827.153,63 1.791.584,59 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.827.153,63 1.791.584,59

Σημ. 31.12.2015 31.12.2014

Σημείωση:

Κύκλος εργασιών 3.15 1.141.275,85 1.326.955,88

Παροχές σε εργαζόμενους 3.13 -724.266,57 -782.328,04

Αμοιβές τρίτων 3.16 -236.530,98 -330.211,61

Φόροι - τέλη 3.17 -38.669,63 -12.701,04

Λοιπά έξοδα και προβλέψεις 3.18 -156.650,86 -188.046,32

Αποσβέσεις 3.1 -6.247,69 -7.734,66

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -21.089,88 5.934,21

Πιστωτικοί τόκοι και λοιπά έσοδα 3.19 131.822,43 128.616,46

Έξοδα τραπεζικών εργασιών -6.856,87 -6.173,56

Αποτέλεσμα προ φόρων 103.875,68 128.377,11

Φόροι εισοδήματος 3.20 -42.472,69 -40.127,01

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 61.402,99 88.250,10

Αθήνα, 20 Απριλίου 2016

Η Tαμίας του Διοικητικού Συμβουλίου Η Διευθύντρια Διοικητικών υπηρεσιών

Αικατερίνη Ξάνθη

 ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Αθήνα, 20 Απριλίου 2016

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 25021

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (01.01.2015  με 31.12.2015)

Μεταξύ του Ιδρύματος και τρίτων έχει καταρτιστεί σύμβαση από το 2001 με αντικείμενο το άνοιγμα ενός ειδικού λογαριασμού

καταθέσεων, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση οργάνων και διαδικασιών για την διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών

των καταθέσεων, οι αποδόσεις των οποίων κατατίθενται υπέρ του ιδρύματος, σε ανεξάρτητο επ’ ονόματί του λογαριασμό

καταθέσεων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της λειτουργίας του. Τα κεφάλαια των τρίτων, οι αποδόσεις των οποίων

κατατίθενται υπέρ του ιδρύματος, ανέρχονται κατά την 31.12.2015 σε €3.440.167,00.

Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0086181 - Α' ΤΑΞΗΣ/18795 - Α' ΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Για το Λογιστήριο

Παναγιώτης Αθανασόπουλος Ανδρονίκη Μπούμη Ε. Ζαγκότση - Κ. Μπλετσογιάννης

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 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 οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ιδρύματος, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του ιδρύματος. 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 οικονομικών 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 ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ιδρύματος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
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