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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως
1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Ίλιον, Ιούλιος 2019

Περιεχόμενα
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Δ.Σ.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 997229745
ΧΡΗΣΗ 01.01.2018 – 31.12.2018
(3η) ΤΡΙΤΗ ΧΡΗΣΗ
Κύριοι,
Σύμφωνα με το Νόμο, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητά του ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) κατά το έτος 2018.
Κατά τη χρήση που έκλεισε το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ)» παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 15.286,29 ευρώ. Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν
σε 809.339,14 ευρώ, ενώ υπήρξαν και έσοδα από τόκους καταθέσεων ύψους 172,91 ευρώ. Τα
συνολικά έξοδα του Φορέα για τη χρήση ανήλθαν σε 505.430,39 ευρώ και προήλθαν από παροχές
σε εργαζομένους (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές) κατά 61.712,66 ευρώ, αποσβέσεις κατά
1.629,84 ευρώ, χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 66,50 ευρώ και λοιπά έξοδα και ζημίες κατά
442.021,39 ευρώ. Το συνολικό αποτέλεσμα της χρήσης ήταν κέρδος προ φόρων ύψους 319.440,73
ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης ανήλθε σε 2.582,13 ευρώ και το κέρδος της χρήσης μετά
το φόρο εισοδήματος ανήλθε σε 316.858,60 ευρώ.
I. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Η αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξία βελτιώσεων –
προσθηκών – αναπροσαρμογές, μείον αξία αποσβέσεων.
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με τους οριζόμενους
από τον νόμο συντελεστές απόσβεσης. Κατά την κλειόμενη χρήση, διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί
των πάγιων στοιχείων του Φορέα ποσού 1.629,84 ευρώ.
2. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες
Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού
είναι μεγαλύτερη του έτους καταχωρούνται στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων. Οι λοιπές
υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν
και για τις απαιτήσεις.
3. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού
Κατά την κλειόμενη
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

χρήση το
ΠΑΡΚΟΥ

ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ) δεν σχημάτισε πρόβλεψη αποζημιώσεως προσωπικού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(ΑΝΤΩΝΗΣ

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής:
73

Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών

€

15.286,29

74

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

€

800.608,14

75

Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων
Έσοδα από Ναούς
Σύνολο Οργανικών εσόδων

€
€

5.871,00
2.860,00
824.625,43

76

Έσοδα από τόκους

€

172,91

82

Λοιπά έσοδα και κέρδη

€

72,78

Γενικό Σύνολο

€

824.871,12

€

969,97

€

61.712,66

€

134.248,71

€

88.520,13

€

13.462,62

€

25,08

€

66,50

€

1.629,84

€

300.635,51

€

42.197,39

€

162.597,49

€

505.430,39

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής:
26

Αγορές ανταλλακτικών παγίων

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

62

Παροχές τρίτων

64

Διάφορα έξοδα

63

Φόροι - τέλη

65

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

66

Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο Οργανικών εξόδων

81

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

82

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Γενικό Σύνολο
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ΙΙΙ. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Φορέα της 31/12/2018, τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο
ποσό των 52.027,20 ευρώ και αφαιρουμένων των σωρρευμένων αποσβέσεων ύψους 1.696,18 ευρώ,
η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 50.331,02 ευρώ.
IV. ΔΑΝΕΙΑ
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από δάνεια στις 31/12/2018.
V. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των απαιτήσεων του Φορέα ανέρχεται σε 168.632,09, εκ των οποίων ποσό 2.630,00
ευρώ αφορά σε απαιτήσεις από πελάτες και ποσό 166.002,09 ευρώ σε λοιπές απαιτήσεις.
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Φορέα ανέρχεται σε 19.175,25 ευρώ, εκ των οποίων ποσό
3.264,04 ευρώ αφορά σε οφειλές προς προμηθευτές, ποσό 10.125,77 ευρώ σε υποχρεώσεις από
φόρους και τέλη, ποσό ευρώ 1.913,80 ευρώ σε υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και
ποσό 3.871,64 ευρώ σε λοιπές υποχρεώσεις.
VI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα διαθέσιμα του Φορέα στις 31/12/2018 αναλύονται σε διαθέσιμα στο ταμείο ύψους 551,88 ευρώ
και καταθέσεις όψεως ύψους 622.560,65 ευρώ.
Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
• Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2018.
Ίλιον, 26 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πολύζος Ιωάννης
ΑΔΤ. ΑΙ 024099
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
INTERNATIONAL Certified & Registered Auditors A.E.
ΑΡ.ΜΑ.Ε. 29580/01/Β/93/464 , ΑΜ ΣΟΕΛ 111, ΑΦΜ 094397000
Company Reg. Number: 29580/01/B/93/464. SOEL Reg.
Number: 111. VAT: EL094397000

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ)»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΝΠΙΔ με την επωνυμία
«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)» (ο Φορέας), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ)» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
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
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Φορέα 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
5
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας του Φορέα να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε
προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Φορέα ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές
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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές
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 του Φορέα.
•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 αρχής 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 του Φορέα να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή
6
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να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών
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
ο Φορέας να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
•Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές 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.
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 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τον ΝΠΙΔ με την επωνυμία
«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πατησίων 81 & Χεύδεν
Τ.Κ. 10434, Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 111

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ
Αρ. Μ ΣΟΕΛ: 10261
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ), Α.Φ.Μ.: 997229745, περιόδου από 01/01/2018 έως
31/12/2018, ποσά σε €
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
2018
2017
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
52.027,20
1.241,83
Μείον: Αποσβεσμένα
1.696,18
66,34
Μείον: Απομειωμένα
0,00
1.696,18
0,00
66,34
50.331,02
1.175,49
Αποθέματα
0,00
0,00
Απαιτήσεις
168.632,09
72.950,91
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
0,00
0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα
623.112,53
441.768,82
Σύνολο ενεργητικού
842.075,64
515.895,22
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

822.900,39
0,00
19.175,25
842.075,64

506.041,79
0,00
9.853,43
515.895,22

Σημείωση: Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 0,00 € και το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων σε € 822.900,39.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Κύκλος εργασιών
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι

2018
15.286,29
809.339,14

2017
14.227,39
682.421,56

-969,97

0,00

0,00
-61.712,66

0,00
-67.084,54

-1.629,84

-66,34

-441.051,42
72,78

-122.525,01
0,00

106,41

-357,97

319.440,73
-2.582,13

506.615,09
-26,00
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Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

316.858,60

506.589,09

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι; (Παρ. 3
(στ) άρθρου 29)

Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη
για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Ο Φορέας ανήκει στην κατηγορία δημοσίου
συμφέροντος οντότητα.
Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
25 άρθρου 29)
Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις
συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές
(Παρ. 16 άρθρου 29)
επιστολές προς διαφόρους τρίτους.
Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που
καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του
συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)
Ν.4308/2014.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.
Ο μέσος όρος απασχολούμενων για την χρήση
(Παρ. 23α άρθρου 29)
01/01/2018 – 31/12/2018 είναι 4 εργαζόμενοι.
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και
συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Σημειώσεις
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και
μεθόδων.

Ίλιον, 26 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γενική Διευθύντρια

Ο Ταμίας

Ο Συντάξας των
Χρημ/κών
Καταστάσεων

Πολύζος Ιωάννης

Γλένη Παρασκευή

ΑΔΤ: ΑΙ 024099

ΑΔΤ: ΑΝ 436035

Τσαρμπόπουλος
Παναγιώτης
ΑΔΤ: ΑΒ 332605

Τσατσόπουλος
Νικόλαος
ΑΔΤ: ΑΕ 031875
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.
0005203 - Α΄ΤΑΞΗΣ
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