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1.Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τον Διαχειριστή της εταιρείας «PLAYSEAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «PLAYSEAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «PLAYSEAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της 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 ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διορισμού μας 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. 

Άλλο Θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «PLAYSEAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή, καθόσον δεν πληρούνταν τα κριτήρια της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου 
Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
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 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 αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση 
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είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί 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 
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 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 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           
 
          BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
          Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 
          ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

   
Αγ. Παρασκευή, 7 Μαΐου 2019 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης 
ΑΜ ΣΟΕΛ:  35961 
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2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 
 

PLAYSEAS MON/ΠΗ IKE 
            ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝ.  -  31 ΔΕΚ. 
2018)       ΑΡ. ΓΕΜΗ: 141473801000 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ) 

      31/12/2018 31/12/2017    

   Ενσώματα Πάγια        

   Έπιπλα κ λοιπός εξοπλισμός   0,06 0,00    

  Σύνολο    0,06 0,00    

           

  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       
   Εμπορικές απαιτήσεις   5.542,05 2.573,06    
   Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου    0,00    
   Λοιπές απαιτήσεις   1.872,43 1.435,47    
   Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία    0,00    
   Προπληρωμένα έξοδα   760,00 0,00    
   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   18.593,84 22.104,45    

  Σύνολο     26.768,32 26.112,98    

  Σύνολο ενεργητικού     26.768,38 26.112,98    

           

      31/12/2018 31/12/2017    

  Καθαρή θέση        
  Καταβλημένα κεφάλαια        
   Κεφάλαιο   11.000,00 1.000,00    
   Καταθέσεις ιδιοκτητών   0,00 10.000,00    

  Σύνολο     11.000,00 11.000,00    
  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο        
   Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   121,51 121,51    
   Αφορολόγητα αποθεματικά   0,00 0,00    
   Αποτελέσματα εις νέο   304,15 1.868,06    

  Σύνολο     425,66 1.989,57    

  Σύνολο καθαρής θέσης     11.425,66 12.989,57    
  Υποχρεώσεις        
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
   Τραπεζικά δάνεια   0,00 0,00    
   Εμπορικές υποχρεώσεις   12.370,54 10.682,24    
   Φόρος εισοδήματος   0,00 1.433,22    
   Λοιποί φόροι και τέλη   767,05 0,00    
   Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   0,00 0,00    
   Λοιπές υποχρεώσεις   10,00 10,00    
   Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   2.195,13 997,95    
   Έσοδα επόμενων χρήσεων   0,00 0,00    

  Σύνολο     15.342,72 13.123,41    

  Σύνολο υποχρεώσεων     15.342,72 13.123,41    

  Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων 26.768,38 26.112,98    
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

PLAYSEAS MON/ΠΗ IKE 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΣ   
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
     

    31/12/2018 31/12/2017 

      
Κύκλος Εργασιών  78.079,48 45.439,47 
Κόστος Πωλήσεων  -63.196,52 -35.386,78 

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης  14.882,96 10.052,69 

      
Έξοδα διάθεσης  0,00 0,00 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -13.195,81 -6.512,11 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  -111,00 -110,00 
Έκτακτα κ ανόργανα έξοδα  -1.544,85 -7,79 
Λοιπά έσοδα  0,01 0,00 

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων  31,31 3.422,79 

      
Φόρος εισοδήματος  761,89 1.433,22 
 Λοιποί Φόροι  833,33   

Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων  -1.563,91 1.989,57 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2018 
 
4. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: PLAYSEAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

β) Νομικός τύπος: ΙΚΕ. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.1.2018 - 31.12.2018 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Λ. Ηρακλείου 385, Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 14122 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 141473801000 

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

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

 

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

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

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

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει 
συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

7. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία  δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν 
την ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2019. 

 

β) Εγγυήσεις  

δεν έχει χορηγήσει η εταιρία εγγυήσεις  
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γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 και ως εκ τούτου δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά, 
έχουν ληφθεί όλες όμως οι προβλέψεις ώστε να μην υπάρξουν πρόσθετοι φόροι. 

Η εταιρία λόγω της νομικής της μορφής δεν διαθέτει μετοχές . 

 

 

                                           ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24-04-2019 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ                                                       

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ 
Α.Δ.Τ.  Σ527154 

 

 

 

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  

Για την Corpus Economicus OE  

Μαρία Χούμη 

Α τάξης 18326 


