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BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Λ. ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 118639807000
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σάς υποβάλλουµε στην κρίση σας τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017 κατά ∆.Λ.Π. Η εταιρεία δεν άσκησε στη
χρήση που έκλεισε καµιά δραστηριότητα.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Το συνολικό ύψος Ενεργητικού και Παθητικού ανέρχεται σε 12,6 χιλ. €.
2.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

∆εν υπάρχουν πάγια στοιχεία στην εταιρεία διότι δεν έχει δραστηριοποιηθεί µέχρι σήµερα.
3.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό ανέρχεται 12,6 χιλ. € και τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα ανέρχονται σε 8,5 χιλ. €.
4.

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται την 31/12/2017 σε 12,5 χιλ. ευρώ .
5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες: την 31/12/2017 βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,1 χιλ. €
Μακροπρόθεσµες: την 31/12/2017 οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι µηδενικές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Για την κλειόµενη χρήση του 2017 προέκυψε ζηµία που ανήλθε σε 6,2 χιλ. €.
Ακίνητα της εταιρίας
∆εν υπάρχουν ακίνητα στην εταιρεία.
Εργασιακά θέµατα
Η εταιρεία, δεν διαθέτει προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητά της.
Περιβαλλοντικά θέµατα
Η επιχείρησης δεν ασκεί καµιά δραστηριότητα και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα
µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι
Μετά την ανωτέρω παρουσίαση των πεπραγµένων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγώ προσωπικά
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κατά νόµο προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις, δηλαδή την
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κατάσταση οικονοµικής θέσης, την καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2017

4

BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»,
οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 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 «BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2017, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση Γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) 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 ∆εοντολογίας για
Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας 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 ∆εοντολογίας.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση
για τη γνώµη µας.
Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση 2.1 των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι
οι οικονοµικές καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας. Οι συνεχιζόµενες λειτουργικές ζηµίες σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια
έχουν καταστεί µικρότερα από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου προξενούν εύλογη αβεβαιότητα αναφορικά µε
την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. Η διοίκηση της εταιρείας λαµβάνοντας
υπ’ όψη τις ανωτέρω αβεβαιότητες επισηµαίνει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει κατά το προσεχές 12µηνο την
λειτουργία της και θα ενισχυθεί ταµειακά αν παραστεί ανάγκη. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη
σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 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 ∆ΠΕ,
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 ∆ΠΕ 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
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•

•

•

•

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 Εταιρείας.
Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
∆ιοίκηση.
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 συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
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 παύσουν να λειτουργούν 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.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΕ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΠΕΤΕΙΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14461

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµ.

31/12/2017

31/12/2016

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

5

4.057,47

6.510,83

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6

8.543,46

17.255,40

12.600,93

23.766,23

12.600,93

23.766,23

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο

7

60.000,00

60.000,00

Κέρδη ( ζηµίες ) εις νέον

7

-47.502,67

-41.292,27

12.497,33

18.707,73

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια

0,00

0,00

0,00

0,00

103,60

5.058,50

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµ.

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

Έσοδα

0,00

1.530,00

Κόστος πωλήσεων

0,00

-1.635,53

Μικτό κέρδος

0,00

-105,53

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

0,00

227,07

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

10

-4.341,60

-3.680,72

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

10

-828,80

-2.494,77

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης

10

Κέρδος εκµεταλλεύσεως
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

-1.000,00

-8.000,50

-6.170,40

-14.054,45

0,00

0,00

-40,00

-62,55

0,00

0,00

Καθαρό χρηµατοικονοµικό αποτέλεσµα

-40,00

-62,55

Έξοδα / έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις

0,00

0,00

-6.210,40

-14.117,00

0,00

0,00

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Κέρδος προ φόρων
Μείον : Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενοι φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ( Α )
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(Α)+(Β)
-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε
€)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή σε ( € )
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0,00

0,00

-6.210,40

-14.117,00

0,00

0,00

-6.210,40

-14.117,00

-6.210,40

-14.117,00

0,00

0,00

-1,0351

-2,3528

0,0000

0,0000
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Αποθεµατικά
αναπρ/γής
ακινήτων

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

60.000,00

0,00

0,00

-27.175,27

-14.117,00

-14.117,00

0,00

0,00

0,00

-14.117,00

-14.117,00

Υπόλοιπα 31.12.2016

60.000,00

0,00

0,00

-41.292,27

18.707,73

Υπόλοιπα 01.01.2017
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 31.12.2017

60.000,00

0,00

0,00

-41.292,27

18.707,73

-6.210,40

-6.210,40

0,00

0,00

0,00

-6.210,40

-6.210,40

60.000,00

0,00

0,00

-47.502,67

12.497,33

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01.01.2016
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 31.12.2016
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
Υπόλοιπα 31.12.2017
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∆. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
Έµµεση µέθοδος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

-6.210,40

-14.117,00

40,00

62,55

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

0,00

1.187,90

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

2.453,36

5.230,47

-4.954,90

3.473,01

-40,00

-62,55

-8.711,94

-4.225,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

-8.711,94

-4.225,62

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

17.255,40

21.481,02

8.543,46

17.255,40

Λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποτελέσµατα προ φόρων ( συνεχιζόµενες δραστηριότητες )
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου
κινήσεως ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές
δραστηριότητες ( α )
Επενδυτικές δραστηριότητες :
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές
δραστηριότητες ( β )
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες ( γ )

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Γενικές πληροφορίες
Η BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ έχει πλέον σκοπό την δραστηριοποίησή της στον πρωτογενή τοµέα
παραγωγής και εµπορίας. Η εταιρεία µέχρι σήµερα δεν έχει αναπτύξει καµιά δραστηριότητα.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2017 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2017 που
δηµοσιεύονται, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 22 Μαρτίου 2018.
2. Σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία
2.1.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονιµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν θιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και
κρίσεων από τη ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι σηµαντικές
παραδοχές για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας επισηµαίνονται όπου κρίνεται
απαραίτητο. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η ∆ιοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και
βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για
µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα κάτω από εύλογες συνθήκες.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές:
1.
2.
3.
4.
5.

Την αρχή του ιστορικού κόστους,
Την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern),
Την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων
Την οµοιοµορφία παρουσίασης
Την σηµαντικότητα των στοιχείων

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες
συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία, παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους.
Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)
Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας. Οι συνεχιζόµενες λειτουργικές ζηµίες σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια
έχουν καταστεί µικρότερα από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου προξενούν εύλογη αβεβαιότητα αναφορικά µε
την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. Η διοίκηση της εταιρείας λαµβάνοντας
υπ’ όψη τις ανωτέρω αβεβαιότητες επισηµαίνει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει κατά το προσεχές 12µηνο την
λειτουργία της και θα ενισχυθεί ταµειακά αν παραστεί ανάγκη .
2.1.1. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων 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 ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017
∆ΛΠ 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
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επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 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. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται
από ταµειακές ροές και µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την
ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει
το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9.Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία
µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η
ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε τις
υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9, καθώς
η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις
χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις.
Το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και
ΜΕ∆ 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 ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15, καθώς η εφαρµογή του εν
λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις.
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες»
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του
∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την
εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία
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δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα
ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να
αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση δεν
αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017.
∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το ∆ΠΧΑ 4».
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να αντιµετωπιστούν
οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9),
πριν από την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το συµβούλιο ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν
δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιηµένο πρότυπο θα:
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά
συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που µπορεί να
προκύψει όταν το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια
συµβόλαια.
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις ασφάλειες,
µια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα
αναβάλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το υπάρχον πρότυπο ∆ΛΠ 39 για τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεµβρίου 2017.
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 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.
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»
Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4.
To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης αποτίµησης
και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό κόστος
αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση:
• αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση
επικαιροποιηµένες παραδοχές,
• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των
συµβάσεων και
• εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους που προκύπτουν από την
έκδοση των ασφαλιστήριων συµβολαίων.
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2021 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΠΧΑ 10

(Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28
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(Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά
περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι ότι
ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε
αφορούν σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή
περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία αφορούν σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και
επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”
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 ή σε παροχή που
διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ
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
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016,
έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το
Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι
πλέον απαραίτητες.
∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του σκοπού του
προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισµένες από τις
γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συµµετοχές της οντότητας που έχουν ταξινοµηθεί ως διακρατούµενες
προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Η
τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2017. Ως κατεχόµενα για πώληση, ως κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα
µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες».
∆ΛΠ 28 «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που
κατέχεται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης
οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων είναι
διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.

∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι µια
οικονοµική οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και
µόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο
πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της
διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη χρήση.
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Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές»
Η ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή
την πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο
νόµισµα όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µια µη
νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωµή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονοµική
οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη διερµηνεία, η
ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η
ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των µη νοµισµατικών προπληρωµών του περιουσιακού στοιχείου ή
της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις
προκαταβολικά, η ηµεροµηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή είσπραξη.
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας
εισοδήµατος»
Η ∆ιερµηνεία 23 έχει εφαρµογή στον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις
φορολογικές βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές
ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των
φορολογικών χειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
• εάν οι φορολογικές χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υπό την παραδοχή
ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών
πληροφοριών:
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των
φορολογικών βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των αχρησιµοποίητων πιστώσεων
φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον ∆εκεµβρίου του
2017, έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο µιας
επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίµηση των
συµφερόντων που είχε προηγουµένως στην επιχείρηση αυτή.
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού
τον έλεγχο µιας κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της
οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα
συµφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ νέου.
∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος
Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει
όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων στα αποτελέσµατα, στα άλλα
συνολικά εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική
συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεµόµενα κέρδη και εν συνεχεία το µέρισµα.
∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού
στοιχείου παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιµο για την
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προοριζόµενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού αυτού θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά
τον υπολογισµό του επιτοκίου
κεφαλαιοποίησης.
∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε
αρνητική αποζηµίωση»
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η
δυνατότητα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε χαρακτηριστικά προπληρωµής τα οποία
επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυµβαλλόµενο µέρος σε µια σύµβαση είτε να εξοφλήσει είτε να
εισπράξει αποζηµίωση για τον πρόωρο τερµατισµό της σύµβασης, να µπορούν να αποτιµώνται στο
αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση
στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και
κοινοπραξίες»
Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η
εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει µόνο για συµµετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων συµφερόντων στα οποία δεν εφαρµόζεται η
µέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές
τις συγγενείς και κοινοπραξίες.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση
στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
2.2.

.Συναλλαγµατικές µετατροπές

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.
Τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε
Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ίσχυε την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ
µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Τα
κέρδη και οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Τα
στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του
οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι οικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της µητρικής εταιρείας.
2.3.

Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και ως τέτοια θεωρείται η
ονοµαστική τους αξία αφαιρουµένων και των ζηµίων αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσµατα.
2.4.

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου.
Οι συναλλαγές της εταιρείας σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε € και καταχωρούνται στα βιβλία µε την
ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής. Την ηµεροµηνία ισολογισµού περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε € µε την ισχύουσα ισοτιµία και οι προκύπτουσες
συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
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2.5.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται
µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη
που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος
κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
2.6.

Αναβαλλόµενοι φόροι & Φόρος εισοδήµατος

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και τον
αναβαλλόµενο φόρο δηλαδή τον φόρο (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις) που σχετίζονται µε τα
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα περίοδο κέρδη ή ζηµίες. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί του
φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές φόρου κατά την ηµεροµηνία
του Ισολογισµού. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς
συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη
χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
2.7.

Έσοδα

Στα έσοδα περιλαµβάνεται η εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών προ ΦΠΑ και
λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε
το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου.
ε) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που
επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρηµένα ποσά στους λογαριασµούς
Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Τα
πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση από αυτά που έχουν εκτιµηθεί.
Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους
παράγοντες και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο
που πραγµατοποιούνται και στις επόµενες περιόδους.
Οι βασικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις που εφαρµόζονται από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας αφορούν:
!
!

Την ένταξη των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες.
Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισµό της πρόβλεψης
επισφάλειας.
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4. Ανάλυση αποθεµάτων
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

31.12.2017

31.12.2016

Εµπορεύµατα

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

5. Ανάλυση πελατών & λοιπών απαιτήσεων

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

31.12.2017

31.12.2016

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

4.057,47

6.510,83

ΣΥΝΟΛΟ

4.057,47

6.510,83

6. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

31.12.2017

31.12.2016

Καταθέσεις όψεως

8.543,46

17.255,40

ΣΥΝΟΛΟ

8.543,46

17.255,40

7. Ανάλυση λογαριασµών της καθαρής θέσης

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2017
47.502,67
47.502,67

31.12.2016
41.292,27
41.292,27

Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε € 60.000,00 διαιρούµενο σε 6.000 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 10,00 έκαστη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
6.000
6.000

ΠΟΣΟΣΤΟ %
100,00%
100,00%

8. Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
31.12.2017

31.12.2016

Προµηθευτές και λοιπές υποχρ/σεις

103,60

5.058,50

ΣΥΝΟΛΟ

103,60

5.058,50

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2017

18

BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

9. Ανάλυση αναβαλλόµενων φόρων
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, οι οποίοι προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της
λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, υπολογίζονται µε
βάση µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων. ∆εν υπάρχουν αναβαλλόµενοι φόροι την 31.12.2017.
10. Ανάλυση των λογαριασµών των αποτελεσµάτων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ / ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2016

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

∆ιοίκηση

∆ιάθεση

Αµοιβές & έξοδα τρίτων

1.600,00

0,00

Παροχές τρίτων

1.400,00

800,00

300,95

28,80

∆ιάφορα έξοδα

1.040,65

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.341,60

828,80

Φόροι - τέλη

Η εταιρεία κατέβαλε στη χρήση 2017 για αµοιβή ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων στο Νόµιµο
Ελεγκτή ποσό € 800,00.
11. Φόρος εισοδήµατος
Με τον ν.4324/2015 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για εισοδήµατα που
αποκτούνται από 1.1.2015.
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές στο τέλος της χρήσεως, αλλά τα
κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται, παραµένουν εκκρεµείς για φορολογικούς σκοπούς, µέχρις ότου οι
φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία των επιχειρήσεων. Οι φορολογικές
ζηµίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, συµψηφίζονται µε κέρδη των πέντε επόµενων
χρήσεων από τη χρήση που δηµιουργήθηκαν.
Για τη χρήση του 2017 η εταιρεία ελέγχεται από την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε στα πλαίσια της
έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Α, του Ν. 4174/2013. Ο
έλεγχος θα ολοκληρωθεί τους επόµενους µήνες. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν
πρόσθετες επιβαρύνσεις µετά τη ολοκλήρωση του ελέγχου.
12. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αποτελούν για την εταιρεία οι συναλλαγές των συνδεδεµένων εταιρειών
οι οποίες συνίστανται σε πωλήσεις/ αγορές εµπορευµάτων , έσοδα ενοικίων / δαπάνη ενοικίων , έσοδα από
παροχή υπηρεσιών / δαπάνη από παρασχεθείσες υπηρεσίες µεταξύ της εταιρείας αλλά και των
συνδεδεµένων εταιρειών.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Πωλήσεις
προς
συνδεδ.

Αγορές
από
συνδεδ.

Έξοδα
ενοικίων
προς
συνδεδ.

Έξοδα
υπηρεσιών
από συνδεδ.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

0.00

0,00

2.200,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

2.200,00

0,00
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 31.12.17 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Λοιπές
απαιτ. από
συνδεδ.

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΣΥΝΟΛΟ

!

!

Λοιπές υποχρ.
προς συνδεδ.

0,0
0,00

103,60
103,60

!
!
!

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ
∆ΛΠ 24
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

!

Εταιρεία

α) Έσοδα

0,00

!

β) Έξοδα

2.200,00

!

0,00

!

103,60

!

0,00

!

γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης

0,00

!

0,00

!

13. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ επανεξετάζει συνεχώς τις εκτιµήσεις της µε
βάση ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για προβλεπόµενα µελλοντικά γεγονότα σχετικά µε την συνολική
πορεία και κατεύθυνση της εταιρείας, και βεβαίως τις αναθεωρεί όπου απαιτείται.

Ασπρόπυργος, 22 Μαρτίου 2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤ/∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ
Α.∆.Τ.: ΑΒ 049848

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 520095

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΚΟΚΚΟΡΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 524378
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