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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Κύριοι μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας προς έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες έχουν 
συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και αφορούν τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. Επιπλέον θέτουμε προς έγκριση τις 
βασικές λογιστικές αρχές με βάση τις οποίες συντάχθηκαν οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Διευκρινιστικά για τα 
στοιχεία αυτά, όπως και γενικότερα για την πορεία της Εταιρείας και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το Δ.Σ., σας  
γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η Εταιρεία «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», με το διακριτικό τίτλο «Θ.Ε.Κ. Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 23 Ιουλίου 2018 και είναι 
εγκαταστημένη στο Δήμο Αθηναίων. Η διεύθυνση των γραφείων της είναι Βασ. Σοφίας 75, Τ.Κ. 115 21,  Αθήνα. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Εταιρείας είναι: https://www.thriasiologistics.gr/. Η επιχείρηση δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 

Οι αρχικοί μέτοχοι της ΘΕΚ Α.Ε. είναι η εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και η εταιρεία ΓΚΟΛΝΤΑΙΑΡ ΚΑΡΓΚΟ Α.Ε. με ποσοστά 
συμμετοχής 80% και 20% αντίστοιχα, ποσοστά που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με την από 27.05.2021 Απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων σε 60% και 40% αντίστοιχα.   

Σκοπός της Εταιρείας είναι η δημιουργία εμπορευματικού και διαμετακομιστικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο. Ο Κύριος του Έργου 
(ΚτΕ) είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΓΑΙΑΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Περιουσίας. Στις 
30.07.2018 η εταιρεία ΘΕΚ ΑΕ υπέγραψε Σύμβαση Παραχώρησης με τη ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το νόμο Ν.4574/2018 
(ΦΕΚ Α’ 191 / 13.11.2018) από τη Βουλή των Ελλήνων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, η ΘΕΚ Α.Ε. ως 
Παραχωρησιούχος έχει το δικαίωμα της ίδρυσης, της μελέτης, της αδειοδότησης, της κατασκευής, της λειτουργίας και της 
εκμετάλλευσης του Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου συνδυασμένων μεταφορών στο Θριάσιο Πεδίο, σε Ακίνητο 
έκτασης 588 στρεμμάτων.  

Στο πλαίσιο ελέγχου της Σύμβασης Παραχώρησης περί μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG 
Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε τους όρους, η ενσωμάτωση των οποίων στη Σύμβαση Παραχώρησης θα επιφέρει την 
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής. Οι όροι που τέθηκαν έχουν γίνει αποδεκτοί από τη ΘΕΚ ΑΕ και έχει ήδη συνταχθεί η συμφωνία 
τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης. Τα μέρη υπέγραψαν τη συμφωνία τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης την 
30η Μαρτίου 2022.  

Η επένδυση για το έργο ανέρχεται σε 177 εκατομμύρια ευρώ, κατόπιν και του πλέον πρόσφατου ενημερωμένου 
χρηματοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας (Σεπτέμβριος 2021). Η χρηματοδότηση της εταιρείας θα προέλθει από ίδια κεφάλαια 
και από δανεισμό. Το καταβληθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα αντιστοιχεί σε ποσό ύψους €16.750.000, κατόπιν της 
τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στις 31.03.2021.  

Μέχρι σήμερα δεν έχει συντελεστεί η Έναρξη Ισχύος της Παραχώρησης, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση ενεργειών προκειμένου 
να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης. Εκτιμάται ότι η συμφωνία τροποποίησης της Σύμβασης 
Παραχώρησης είναι εφικτό να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε η ΘΕΚ ΑΕ να εκπληρώσει το σύνολο των 
υποχρεώσεών της προκειμένου να επέλθει η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Παραχώρησης («ΗΕΙΠ»). Το Έργο θα υλοποιηθεί 
σε δύο περιόδους, την Περίοδο Τ1 και την Περίοδο Τ2. Η έναρξη των εργασιών για την Περίοδο Τ1 θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 
είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών από την επίτευξη της ΗΕΙΠ. 

Η εταιρία δεν δραστηριοποιείται σε τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Για την κατάρτιση της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της κλειόμενης χρήσης, όπως και της συνημμένης Κατάστασης 
Συνολικού Εισοδήματος, εφαρμόσθηκαν οι λογιστικές αρχές, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στις σημειώσεις των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ο έλεγχος 
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία 
"Deloitte  A.E." . 
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Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς ενοποιούνταν μέχρι και τις 30.09.2021. 

Η τρέχουσα χρήση αφορά στην περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 και η συγκρίσιμη περίοδος αφορά στην προηγούμενη εταιρική 
χρήση 2020. 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε €16.750.000, κατανεμημένο σε 1.675.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. 
Η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

Η μετοχική της σύνθεση έχει ως εξής:  

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.          .              αρ. μετοχών    1.005.000 ποσοστό 60%  αξίας    10.050.000€ 

ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ  Α.Ε.          “       “              670.000      “        40%     “            6.700.000€ 

Σύνολο                                          “        “          1.675.000     “        100%      “         16.750.000€ 

Το ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε €16,40 εκατ. εκ των οποίων τα €3,94 εκατ. αφορούν σε ασώματες ακινητοποιήσεις και 
τα €12,46 εκατ. σε διαθέσιμα. 

Η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει δραστηριότητα επομένως έχει μηδενικά έσοδα. 

Το σύνολο των δαπανών για τη χρήση 2021 ανήλθε σε €109 χιλ. (αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, ενοίκιο έδρας κλπ.), ποσό που 
αποτελεί και τις ζημιές της Χρήσης, ενώ οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες της χρήσης ανήλθαν σε 818 χιλ. έναντι 663 χιλ. την 
προηγούμενη χρήση. . Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε  €16,25 εκατ., σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (Δ.Π.Χ.Α). 

Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό κατά την 31.12.2021. Σημειώνεται η παρουσία δανειζόμενου προσωπικού από την 
τράπεζα Πειραιώς και από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Η Εταιρεία έχει αναλάβει, δυνάμει της από 30.07.2018 υπογεγραμμένης σύμβασης παραχώρησης, το δικαίωμα της ίδρυσης, της 
μελέτης, της αδειοδότησης, της κατασκευής και της λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου (το «Έργο»).  

Κατόπιν εξέτασης των εγγράφων του έργου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  η 
DG Comp με επιστολή της στις 6.01.2021 ζήτησε αλλαγή σε όρους της σύμβασης παραχώρησης, ώστε αυτή να μην ενέχει στοιχεία 
Κρατικής Ενίσχυσης.  

Τα νέα δεδομένα εξετάστηκαν από τους δύο Μετόχους, οι οποίοι συμφώνησαν στην τροποποίηση της σχετικής σύμβασης με 
ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών της DG Comp. Σε συνέχεια αυτού του γεγονότος, η ΘΕΚ ΑΕ, απέστειλε σχετική 
επιστολή στις 27.05.2021. 

Η ΘΕΚ ΑΕ συνεργάστηκε με τον ΚτΕ για τη διαμόρφωση του σχεδίου της τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα 
με τις προτεινόμενες αλλαγές της ανωτέρω επιστολής της DG Comp και στις 25.06.2021 και 22.07.2021 (αποστολή 
συμπληρωματικών στοιχείων) υποβλήθηκε από τις Ελληνικές Αρχές στην DG Comp. Η Επιτροπή, με την από 25.10.2021 
επιστολή, απάντησε στις Ελληνικές Αρχές ότι η Σύμβαση Παραχώρησης, όπως έχει τροποποιηθεί, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής 
ενίσχυσης. Ακολούθησε έγκριση της Συμφωνίας Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Πράξη 
095/2022 του Ζ’ Κλιμακίου της 15.02.2022) και εν συνεχεία στις 30.03.2022 υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Συμφωνία 
Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης θα πρέπει να κυρωθεί με νόμο. 

Σε εκτέλεση της υπογεγραμμένης Σύμβασης Παραχώρησης και σύμφωνα με την από 28.02.2020 απόφαση της ΓΣ της ΘΕΚ ΑΕ, 
όπως αυτή ανακλήθηκε ή παρατάθηκε (βλ. πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων της 09.10.2020 και της 30.12.2020), 
πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΘΕΚ Α.Ε., με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €15,75 εκατ. (€ 12,6 
εκατ. από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και  €3,15 εκατ. από την ΓΚΟΛΝΤΑΙΑΡ ΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.).  Η καταβολή πραγματοποιήθηκε σε δύο 
τμηματικές καταβολές. Η πρώτη καταβολή πραγματοποιήθηκε στις 02.09.2020 και ήταν ποσού €3,5 εκατ. και η δεύτερη στις 
26.03.2021 ποσού €12,25 εκατ.. Σημειώνεται ότι το έως σήμερα καταβληθέν συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται 
στο ποσό των €16.750.000, το οποίο υπερβαίνει σε ποσοστό του 30% του Δεσμευτικής Επένδυσης που οφείλουν να καταβάλουν 
οι μέτοχοι της εταιρείας σύμφωνα με τη Σύμβαση παραχώρησης. Μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Παραχώρησης, οι 
αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, έως του ποσού των €36.114.000, θα γίνεται με καταβολές σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα 
Καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης. 

Κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης, η ΘΕΚ Α.Ε. είναι σε θέση 
να εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών της, μετά την ψήφιση του νόμου της υπογεγραμμένης συμφωνίας τροποποίησης 
της Σύμβασης Παραχώρησης, ώστε να επέλθει η ημερομηνία έναρξης του Έργου. Το Έργο θα υλοποιηθεί σε δύο περιόδους, την 
Περίοδο Τ1 και την Περίοδο Τ2. Η έναρξη των εργασιών για την Περίοδο Τ1 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί έως το τέλος του 2022. 



  ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. - 31 Δεκεμβρίου 2021 

 
Επιπλέον και σε συνέχεια των ήδη υλοποιημένων Πρόδρομων Εργασιών, η ΘΕΚ Α.Ε. θα εξετάσει την ανάθεση πρόσθετων 
Πρόδρομων Εργασιών στον κατασκευαστή του έργου, ανάλογα με τις εξελίξεις των εκκρεμουσών ενεργειών.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η Εταιρεία  δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και λοιπούς κινδύνους 
καθώς η δραστηριότητά της δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

Συμπληρώνοντας την εικόνα της Εταιρείας για το 2021, πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στους ακόλουθους δείκτες: 

• Δείκτης άμεσης ρευστότητας 8.204,44%  

• Δείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης 100,93%  

• Δείκτης συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 0,93%  

• Δείκτης μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς ίδια κεφάλαια 24,26% 

• Δείκτης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς σύνολο ενεργητικού 75,97%  

• Δείκτης μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς σύνολο ενεργητικού 24,03% 

• Δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων 10.700,02%  

•Δείκτης συνόλου υποχρεώσεων προς σύνολο παθητικού 0,93% 

•Δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο παθητικού 99,07% 

• Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων προς ίδια κεφάλαια -0,67%  

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, αφορούν κυρίως σε συναλλαγές με συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, 
της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και της ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς (μέχρι 30.11.2021) και εντάσσονται στη 
συνήθη επιχειρηματική της δραστηριότητα, που έχουν συνομολογηθεί με όρους αγοράς. Περαιτέρω αναφορά και ανάλυση των 
συναλλαγών αυτών περιλαμβάνεται στη σχετική σημείωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Από την ημερομηνία ισολογισμού έως σήμερα έχουν μεσολαβήσει τα ακόλουθα γεγονότα: 

- Κατόπιν της από 25.10.2021 θετικής απάντησης από τη DG Comp, ως προς το σχέδιο της τροποποιημένης Σύμβασης 
Παραχώρησης, υποβλήθηκε από τον ΚτΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο το σχέδιο Συμφωνίας Τροποποίησης της Σύμβασης 
Παραχώρησης στις 17.01.2022. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη Συμφωνία Τροποποίησης της Σύμβασης 
Παραχώρησης με την υπ. Αριθμ. Πράξη 095/2022 του Ζ’ Κλιμακίου της 15.02.2022. 

- Στις 30.03.2022 υπογράφηκε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών η Συμφωνία Τροποποίησης της Σύμβασης 
Παραχώρησης. 

- Επικαιροποίηση των Χρηματοδοτικών Εγγράφων, για την ενσωμάτωση των όρων που επηρεάζει η συμφωνία 
τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης. 

Αναφορικά με την Έναρξη Ισχύος Παραχώρησης, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του Δ' Τριμήνου 2022, καθώς 
θα πρέπει πρώτα να κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων η συμφωνία τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης, 
ούτως ώστε στη συνέχεια να εκπληρωθεί το σύνολο των προϋποθέσεων της Σύμβασης Παραχώρησης.  

Όσον αφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας και της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, στην περίπτωση της ΘΕΚ, δεδομένης 
της καθυστέρησης στην Έναρξη Ισχύος της Παραχώρησης και κατά συνέπεια στις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του 
έργου, οι επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, δεν αναμένεται να είναι σημαντικές.  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Το εμπορευματικό κέντρο που θα κατασκευαστεί στο Θριάσιο Πεδίο βρίσκεται σε κομβικό γεωγραφικό σημείο και διαθέτει άμεση 
πρόσβαση στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Επιπλέον, βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στο εμπορευματικό λιμάνι του 
Πειραιά. 
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Τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών εταιρειών που διακινούν μεγάλο όγκο προϊόντων 
(ιδίων ή τρίτων) σε διεθνές επίπεδο, όπως πολυεθνικές λιανικής, σουπερμάρκετ και μεγάλες μεταφορικές, τόσο για την πρώτη 
φάση του έργου (120 χιλ. μ2) όσο και για σημαντικό μέρος της δεύτερης (που συνολικά θα είναι 115 χιλ μ2). 

Εκτός από τις υποδομές logistics, στο Θριάσιο θα παρέχονται επίσης μία σειρά από υπηρεσίες για την πληρέστερη εξυπηρέτηση 
των πελατών, όπως τελωνείο, τράπεζα, χώροι στάθμευσης Ι.Χ. και βαρέων οχημάτων, πρατήριο καυσίμων, συνεργείο φορτηγών, 
εστιατόριο, καθαρισμός, security.  

Η δημιουργία του αναβαθμίζει συνολικά τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των logistics, καθιστώντας την ακόμα πιο 
ανταγωνιστική έναντι εναλλακτικών πυλών εισόδου/εξόδου στην αγορά της Ευρώπης.  

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                    Ο Δ/νων Σύμβουλος 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» 
 
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο 
Ανώνυμη Εταιρεία» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 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 ενότητα της 
έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 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 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 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 είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σε αυτές τις ενέργειες.  H 
διοίκηση έχει συντάξει τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στη βάση της συνέχισης της δραστηριότητάς 
της. 
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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 τη 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 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 η Εταιρεία 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.  
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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 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με 
τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο 

Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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