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I.  Έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική  

Συνέλευση των Μετόχων 
 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. 

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας, βασικούς αριθμοδείκτες της οικονομικής της διάρθρωσης, περιγραφή των 
σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως, πληροφορίες σχετικά με την 
διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, καθώς και παράθεση 
στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη χρήση. 

 

Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασε τα παρακάτω οικονομικά αποτελέσματα: 

Κύκλος εργασιών 

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών . 

Αποτελέσματα πριν από φόρους  

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους της  Εταιρείας, κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση, ανήλθαν σε ζημιές € 
9.107,86 . 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής 
χρήσεως ήταν  αρνητικές κατά 12.877,59 .  

Καθαρή Θέση 

Η καθαρή θέση της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση,  ανήλθε σε ποσό € 145.600,85  .  

Σύνολο δανεισμού – Διαθέσιμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε €  142.434,91.  

Επενδύσεις σε πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία δεν προέβει σε καμία επένδυση. 
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Β. Σημαντικά     γεγονότα    που   έλαβαν   χώρα   κατά   τη   διάρκεια   της   κλειόμενης  οικονομικής χρήσεως 
και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

Η εταιρεία δεν άσκησε δραστηριότητα ούτε προέβει σε καμία πράξη  κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση λόγω 
του πολύ μικρού χρόνου λειτουργίας . 

 

  Γ. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Υφίστανται διάφοροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος μεταβολής τιμών και ο κίνδυνος επιτοκίου. Οι πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρείας έχουν 
ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηματοοικονομική θέση και απόδοσή της. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και 
υποχρεώσεων είναι σε Ευρώ.  

Κίνδυνος τιμής 

Η εταιρεία  δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αφού δεν έχει περιουσιακά στοιχεία.  

Κίνδυνος επιτοκίου  

Δεν υπάρχει  . 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Δεν υπάρχει . 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Δεν υπάρχει.  

 

Δ. Στοιχεία  και  εκτιμήσεις  για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για  την  επόμενη οικονομική 
χρήση 

Στο Στρατηγικό σχέδιο του Ο.Κ.Α.Α. έχει περιληφθεί μελέτη αξιοποίησης της εταιρείας. 

 

Ε. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν. 

 

ΣΤ. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 
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Ζ. Μερισματική πολιτική 

Δεν τίθεται θέμα διανομής μερίσματος.  

 

Η. Σημαντικά   γεγονότα   που   συνέβησαν   από   τη   λήξη   της   χρήσεως  μέχρι την  ημερομηνία συντάξεως 
της παρούσας εκθέσεως 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα. 

 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης 
Δεκεμβρίου 2017 γεγονότα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

Άγιος Ιωάννης Ρέντη,  12/07/2018 

 

Βασιλειάδης Στυλιανός 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των ΟικονομικώνΚαταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος , 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση . 

Βάση γνώμης 

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 έχουμε αποκτήσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών 
και Κανονιστικών Απαιτήσεων”,  αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί 
αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη 
γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 
πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις 
οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε 
τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό,. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  
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Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 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 βάσης 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 προχωρήσει 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. 

 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 Εταιρείας1 . 

 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 βάσης 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 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 
εντοπίσει2 ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
Αθήνα, 2/8/ 2018 

 
 
 
 
 
 
 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΞΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641 Α.Μ. ΣΟΕΛ 33741 

 
 
 
 
 
 
 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλοςτης Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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III. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ    
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ   
  Σημείωση 31.12.2017 31.12.2016 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού       
Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια   0,00 0,00 
Επενδύσεις σε ακίνητα   0,00 0,00 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   0,00 0,00 
    0,00 0,00 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       
Αποθέματα   0,00 0,00 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις  6 3.165,94 1.385,87 
Λοιπές Απαιτήσεις   0,00 0,00 
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού   0,00 0,00 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  7 142.434,91 155.133,15 
    145.600,85 156.519,02 
Σύνολο Ενεργητικού   145.600,85 156.519,02 

        
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις        
Ίδια Κεφάλαια       
Μετοχικό κεφάλαιο  8 161.985,00 161.985,00 
Υπέρ Το Άρτιο   0,00 0,00 
Αποθεματικά    0,00 0,00 
Αποτελέσματα Εις Νέον   (16.384,15) (7.276,29) 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Μητρικής   145.600,85 154.708,71 

Δικαιώματα Μειοψηφίας   0,00 0,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   145.600,85 154.708,71 
        
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις   0,00 0,00 
Προβλέψεις   0,00 0,00 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   0,00 0,00 
        
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  9 0,00 1.720,31 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις  10 0,00 90,00 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   0,00 0,00 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   0,00 1.810,31 
Σύνολο Υποχρεώσεων   0,00 1.810,31 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   145.600,85 156.519,02 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (1ης Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2017) 

 

 Σημείωση 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 

    
Πωλήσεις   0,00  0,00  
Κόστος Πωληθέντων    0,00  0,00  
Μικτό Κέρδος  0,00  0,00  

    
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης   0,00  0,00  
Έξοδα διάθεσης   0,00  0,00  
Έξοδα διοίκησης  11 (8.840,00) (3.945,81) 
Αποτίμηση αξίας στοιχείων ενεργητικού   0,00  0,00  
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  12 (313,46) (159,09) 

Αποτελέσματα Προ Φόρων και Χρηματοδοτικών  
Αποτελεσμάτων  (9.153,46) (4.104,90) 

    
Χρηματοοικονομικά Έσοδα   14 179,35  280,10  
Χρηματοοικονομικά Έξοδα   13 (133,75) (91,50) 

      
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  (9.107,86) (3.916,30) 
Φόρος εισοδήματος   0,00  0,00  
Διαφορά από μεταβολή συντελεστή   0,00  0,00  
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A)  (9.107,86) (3.916,30) 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (1ς Ιανουαρίου 2017-31ς Δεκεμβρίου 2017) 
 
 

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων            

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο 

            
Υπόλοιπα Έναρξης 0,00  0,00  0,00  (3.359,99) (3.359,99) 
            
Καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 161.985,00  0,00  0,00  0,00  161.985,00  
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου 01.01.16-31.12.2016 0,00  0,00  0,00  (3.916,30) (3.916,30) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 161.985,00  0,00  0,00  (3.916,30) 158.068,70  
Ιδια κεφάλαια συγχώνευσης  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Μεταβολή χρήσεως 161.985,00  0,00  0,00  (3.916,30) 158.068,70  
            
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 161.985,00  0,00  0,00  (7.276,29) 154.708,71  

            
            
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 161.985,00  0,00  0,00  (7.276,29) 154.708,71  
            
Καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00  (9.107,86) (9.107,86) 
Λοιπές μεταβολές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου 1.1.-31.12.2017 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00  0,00  0,00  (9.107,86) (9.107,86) 
Μεταβολή χρήσεως 0,00  0,00  0,00  (9.107,86) (9.107,86) 
            
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 161.985,00  0,00  0,00  (16.384,15) 145.600,85  
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών (1ης Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2017) 
 

Έμμεση μέθοδος         

 

01.01.17-
31.12.17 

 

 01.01.16-
31.12.16 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 
 

(9.107,86) 
 

(3.916,30) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

 Αποσβέσεις 
 

0,00  
 

0,00  
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 

 
0,00  

 
0,00  

Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα 
 

(179,35) 
 

0,00  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 
133,75  

 
91,50  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
 

(1.780,07) 
 

(728,53) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 

 
(1.810,31) 

 
(2.207,02) 

(Μείον): 
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
 

(133,75) 
 

(91,50) 
 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
 

(12.877,59) 
 

(6.851,85) 
Επενδυτικές δραστηριότητες 

 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 
 

0,00  
 

0,00  
Τόκοι εισπραχθέντες 

 
179,35  

 
0,00  

 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 

 
179,35  

 
0,00  

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 Εισπράξει από καταβολή αρχικού  μετοχικού κεφαλαίου 
 

0,00  
 

161.985,00  
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 

 
0,00  

 
0,00  

Εξοφλήσεις δανείων 
 

0,00  
 

0,00  
 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
 

0,00  
 

161.985,00  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 

 
(12.698,24) 

 
155.133,15  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 
 

155.133,15  
 

0,00  
 0,00  

 
0,00  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 
 

142.434,91  
 

155.133,15  
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IV. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 
  
  
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 
 

 

Ο  σκοπός της εταιείας Ε.Π.Ο.Κ.Α.Α.   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου ειδικού 
τύπου του Ο.Κ.Α.Α.  Α.Ε.. Η έδρα της Εταιρείας είναι στην οδό Κένεντυ 1 , Τ.Κ. 182 33, στο Δήμο Ρέντη Αττικής.  

 

 Η εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.Μ.Η με αριθμό μητρώου  136925807000. 

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το 
μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε € 161.985,00, διαιρούμενο σε 32.397 κοινές ονομαστικές μετοχές 
αξίας εκάστης € 5,00 

Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, είχε ως 
εξής: 

 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ 

ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΛΟΣ 

  
 
 
 Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. 
 
 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας την 12/07/2018 
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2. Πλαίσιο Κατάρτισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
2.1 

 
Γενικά 
 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που καλύπτουν τη χρήση από την 1η 
Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, έχουν συνταχθεί με βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 
αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες 
αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), που έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία, για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
31.12.2017, είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης που έληξε την 31.12.2016, αφού, επιπρόσθετα, ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2016: 

 

 

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 
 
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιθείσες ζημιές” 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιθείσες ζημιές που έχουν 

προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  

ΔΛΠ 7  Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” 

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των 

υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  
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ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»:  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των 

γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχή σε οντότητες που έχει 

κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

Συγκεκριμένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ 

για μεταγενέστερες περιόδους και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. H Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων 

και τροποποιήσεων στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και 

ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018). 

 

 Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που 

εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης 

βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο υφιστάμενο μοντέλο 

του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν θα 

αναπροσαρμόσει την συγκριτική πληροφόρηση. Για τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία θα 

εφαρμόσει την απλοποιημένη μέθοδο για να υπολογίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 

καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων της. Κατά τη χρήση 2017, η Εταιρεία 

έχει πραγματοποιήσει μία αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και κατέληξε ότι η 

επίδραση από την εφαρμογή του θα αφορά κυρίως στην απομείωση των εμπορικών 

απαιτήσεων. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, βασίστηκε σε πρόσφατη διαθέσιμη πληροφόρηση 

και υπόκειται σε αλλαγές, που ενδέχεται να προκύψουν από επιπλέον υποστηρικτικό υλικό 

που θα είναι διαθέσιμες στην Εταιρεία όταν και θα εφαρμόσει το πρότυπο το 2018. Η 

Εταιρεία αναμένει, κατά την εφαρμογή του προτύπου, μία ασήμαντη αύξηση των ζημιών 

από προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες και αντίστοιχη αρνητική επίδραση στα ίδια 

κεφάλαια.  
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και 

συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 

Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, 

ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που 

προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να 

βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 

διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για 

την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 

δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες 

γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, 

πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές  

στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης 

μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 

Το νέο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός 

του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν 

μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά 

του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν 

το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 
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απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 

μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό 

λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. Η εταιρεία θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση 

των επιπτώσεων από την εφαρμογή του νέου προτύπου κατά τη διάρκεια των επόμενων 

μηνών χωρίς να αναμένονται σημαντικές επιδράσεις στην καθαρή θέση. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές 

που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018):  Η τροποποίηση  παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το 

λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που 

διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 

Επιπλέον εισάγει μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία 

παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε 

συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα 

ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές 

αρχές. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..  

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018): Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή 

στη χρήση.  

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση του ακινήτου, θα πρέπει να 

αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να 

τεκμηριωθεί. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..  

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019): H τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να λογιστικοποιούν τις 

μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν 
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εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 9. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..  

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018): Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς προσδιορίζεται η ημερομηνία 

της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, 

ΔΛΠ 21. Η διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μια οντότητα είτε καταβάλλει, είτε εισπράττει 

προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..  

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας 

εισοδήματος»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019): Η διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του 

τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με 

την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 23 έχει εφαρμογή σε όλες 

τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές 

και τους φορολογικούς συντελεστές. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..  

 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» 

 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019): H τροποποίηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να 

προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ε.Ε..  
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3.1 Διαθέσιμα 
 
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως 
και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι πληρωτέες σε πρώτη 
ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για 
σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων.  
 
3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα αποδοτέο στην 
έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. Όταν η Εταιρεία 
αγοράζει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της, το τίμημα συν οποιοδήποτε προσαυξημένο εξωτερικό κόστος 
πλην των εισοδηματικών φόρων, απεικονίζεται αφαιρετικά της καθαρής θέσεως έως ότου αυτές πωληθούν ή 
ακυρωθούν. Όπου τέτοιες (ίδιες) μετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται μεταγενέστερα, οποιοδήποτε 
αποτέλεσμα προκύπτει από τη διάθεση αυτών καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 
 

 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο 
πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος μεταβολής τιμών και ο κίνδυνος επιτοκίου. Οι πολιτικές διαχείρισης των 
κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι 
κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοσή της.  
 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας και περιλαμβάνει την 
αναγνώριση, υπολογισμό και περιορισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με τις 
λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. 
 

4.1 Κίνδυνος της αγοράς 
 
4.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και 
υποχρεώσεων είναι σε Ευρώ.  
 
4.1.2 Κίνδυνος τιμής 
 
Δεν υπάρχει . 
 
4.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Δεν υπάρχει . 
 
4.2 Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Δεν υπάρχει . 
 
4.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
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Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών 
διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων τραπεζικών χορηγήσεων.  
 
 

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης  
 

Η διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει 
τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει 
καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου 
να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και 
βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο των 
σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε 
δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά 
τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως: 
 
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 
 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και 
πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου 
να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των 
ανωτέρω. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τον φορολογικό έλεγχο είναι 
διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 
εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των 
φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 
 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 
Δεν υπάχουν. 
 
Προβλέψεις για εκκρεμείς δίκες 

Δεν υπάρχουν. 

 
6. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

 Οι Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις  αναλύονται: 

 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις     
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01.17-31.12.2017 01.01.16-31.12.2016 
      
Χρεώστες διάφοροι 3.165,94  1.385,87  
Σύνολο 3.165,94  1.385,87  

 

Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπου του ΦΠΑ 31/12/2017 και παρακρατήση φόρου από τόκους. 



 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017   21 
 

 
7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01.17-31.12.2017 01.01.16-31.12.2016 
      
Ταμείο 0,00  0,00  
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 142.434,91  155.133,15  
Σύνολο 142.434,91  155.133,15  

 

 

 
8. Μετοχικό κεφάλαιο 

Παρατίθεται ανάλυση του μετοχικού κεφαλαίου: 

 

  Αριθμός   Ονομαστική   Μετοχικό 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Μετοχών   Αξία   Κεφάλαιο 
            
Υπόλοιπο έναρξης 31.12.2016 32.397,00    5,00    161.985,00  
Κεφαλαιοποίση αποθεματικού 0,00    0,00    0,00  
Καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 0,00    0,00    0,00  
Υπόλοιπο 31.12.2017 32.397,00    5,00    161.985,00  

 

Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. . 

 

 
9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 Οι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται: 

 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01.17-31.12.2017 01.01.16-31.12.2016 
      
Προμηθευτές 0,00  1.404,00  
Πιστωτές διάφοροι 0,00  316,31  
Σύνολο 0,00  1.720,31  
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10. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Οι Τρέχουσες  φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται : 

 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις   
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01.17-31.12.2017 01.01.16-31.12.2016 
      
      
Φόροι τέλη αμοιβών  τρίτων 0,00  90,00  
Σύνολο 0,00  90,00  

 
11. Έξοδα ανά Λειτουργία / Κατηγορία 

 

Τα έξοδα ανά λειτουργία έχουν ως ακολούθως: 

 
Έξοδα κατά λειτουργία     
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01.17-31.12.2017 01.01.16-31.12.2016 
      
Κόστος Πωληθέντων  0,00  0,00  
Έξοδα διάθεσης 0,00  0,00  
Έξοδα διοίκησης 8.840,00  3.945,81  
Σύνολο 8.840,00  3.945,81  

 

 

 

Η ανάλυση των εξόδων κατά κατηγορία έχει ως ακολούθως: 

 
Έξοδα κατά κατηγορία     
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01.17-31.12.2017 01.01.16-31.12.2016 
      
Έξοδα μισθοδοσίας 0,00  0,00  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 80,00  3.292,68  
Παροχές τρίτων 0,00  0,00  
Φόροι τέλη  1.040,00  128,33  
Λοιπά έξοδα 7.720,00  524,80  
Αποσβέσεις 0,00  0,00  
Προβλέψεις 0,00  0,00  
Σύνολο 8.840,00  3.945,81  
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12. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης     
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01.17-31.12.2017 01.01.16-31.12.2016 
      
Λοιπά έξοδα 313,46  159,09  
Σύνολο 313,46  159,09  

 

 
13. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 01.01.17-31.12.2017 01.01.16-31.12.2016 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ     
      
Λοιπά τραπεζικά έξοδα 133,75  91,50  
Σύνολο 133,75  91,50  

 
14. Χρηματοκοικονομικά έσοδα 

 
Χρηματοοικονομικά έσοδα     
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01.17-31.12.2017 01.01.16-31.12.2016 
      
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 179,35  280,10 
Σύνολο 179,35  280,10  

 
15. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

 
Δεν υφίσταται συναλλαγές και υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα νομικά και φυσικά πρόσωπα 
όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24. 
 

16. Δεσμεύσεις, Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

16.1 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Δεν υπάρχουν. 

16.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
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Δεν υπάρχουν. 

16.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Για τις χρήσεις 2015 έως και 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις  του άρθρου 65Α του 
Ν. 4174/2013 όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2017 η 
εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων 
χρήσης 2017. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις). 

 
17. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 γεγονότα, που να 
αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. 

 

Άγιος Ιωάννης Ρέντη Αττικής,     

12/07/2018 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 83) 

ΑΔΤ: ΑΕ 058064 ΑΔΤ: ΑΗ 517650 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΔΤ : ΑΒ 235066 
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