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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
 
 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο  ηεο  Δηαηξείαο «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.A.Δ. O.T.A»               

 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ηωλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 
 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Α.A.Δ. 
O.T.A»,    νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.  
 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ 
θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά 
Λνγηζηηθά Πξόηππα, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο 
ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε 
αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 
Διέγρνπ.  Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα 
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα .Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα 
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ 
θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε 
παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ 
ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη 
επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα : α) ηε ρξήζε 2007 ην 
Διιεληθό Γεκόζην απνθάζηζε ηελ επηβνιή δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο ζηελ εηαηξεία κε ηελ νπνία 
θαηαινγίζηεθε ζε βάξνο ηεο ην πνζό ησλ € 137.626,97. Η εηαηξεία ακθηζβήηεζε ηελ νξζόηεηα ηεο απόθαζεο 
απηήο θαη άζθεζε άκεζα έθεζε. Δπίζεο  πξνθάιεζε ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο  578/2008 ηνπ Διεγθηηθνύ 
πλεδξίνπ κε ηελ νπνία αλεζηάιε ε πξάμε δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο 
απόθαζεο ηεο έθεζεο, ε νπνία όπσο καο δηαβεβαηώλεη κε ηελ  επηζηνιή ηνπ ηεο 16εο Μαξηίνπ 2016 ν 
Γηθεγόξνο ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί ε ππόζεζε, δελ είρε εθδνζεί. Η εηαηξεία ζηε ρξήζε 2015 θαηαρώξεζε 
ζηα βηβιία ηεο ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ πνζνύ ηνπ θαηαινγηζκνύ ην νπνίν καδί κε πξνζαπμήζεηο 
αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ € 248.096,88, ιόγσ βεβαίσζεο ηνπ πνζνύ απηνύ ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ.   Θεσξώληαο 
όκσο όηη ε απόθαζε ησλ δηθαζηεξίσλ ζα είλαη ζεηηθή γηα ηελ εηαηξεία θαηαρώξεζε ηαπηόρξνλα θαη απαίηεζε 
πνζνύ € 248.096,88 ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκό «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο», ρσξίο λα δηελεξγεζεί 
πξόβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Δάλ ζρεκαηηδόηαλ ε πξόβιεςε, ζε πεξίπησζε κε 
δηθαίσζεο ηεο εηαηξείαο ζην εθεηείν, ηόηε νη απαηηήζεηο, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ζα 
ήηαλ ηζόπνζα κεησκέλα. β) ην ινγαξηαζκό «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο» πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε 
θαζπζηέξεζε από πξνεγνύκελεο ρξήζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 165.818,29. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ 
αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, δελ έρεη ζρεκαηηζζεί ηζόπνζε απνκείσζή 
ηνπο κε ζπλέπεηα, ε αμία ηνπ Λνγαξηαζκνύ «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο» θαη ηα Ίδηα  Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη 
απμεκέλα θαηά € 165.818,29. γ) ην ινγαξηαζκό  «Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη» απεηθνλίδεηαη θαη ε αμία 
θηήζεσο κεξηδίσλ Αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο πνζνύ € 10.564,93 ε νπνία έρεη εθθαζαξηζζεί ζε 
πξνεγνύκελε ρξήζε. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά 
Λνγηζηηθά Πξόηππα δελ έγηλε νινζρεξήο απνκείσζε ηεο αμίαο απηήο κε ζπλέπεηα ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνύ 
απηνύ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα.  δ) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 
πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε 
πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2015,ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε 

ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε € 30.555,89, κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε 
εξγαδόκελνπο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά € 30.555,89  ηα Ίδηα Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά 
€ 30.555,89 θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο απμεκέλα θαηά € 2.185,04. ε) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο 
εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο από 2007 κέρξη 2015. Ωο εθ ηνύηνπ 
ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε 
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εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό 
θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ 
έιεγρό καο δελ θαηέζηε εθηθηό λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο 
πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη.  

Γλώκε κε Δπηθύιαμε Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ  πνπ κλεκνλεύνληαη  
ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε’, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 
ΛΑΙΘΙΟΤ Α.A.Δ. O.T.A»  θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε 
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα.  

Έκθαζε Θέκαηνο Υσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε σο πξνο ζηε γλώκε ηνπ ειέγρνπ, εθηζηνύκε ηελ 
πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη ην ζύλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε θαη νη 
παξαηεξήζεηο ηνπ ειέγρνπ, έρεη θαηαζηεί αξλεηηθό θαη ζπλεπώο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Σν ζέκα απηό απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε γηα ελδερόκελε 
αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο. Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο νθείιεη  λα ιάβεη ηα 
πξνζήθνληα κέηξα γηα ηελ άξζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ θαη ηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο  

Αλαθνξά επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάηωλ Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ 
αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αζήλα, 21 Απξηιίνπ   2016 
 

Οξθσηόο Διεγθηήο  Λνγηζηήο 
 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ Ι. ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ 
Αξ Μ ΟΔΛ 14341 

 

Σσνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλοςτης Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ  ΛΑΗΘΗΟΤ  Α.Α.Δ. ΟΣΑ 

Ηζνινγηζκόο - Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο - 

(Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε θόζηνο θηήζεο) Πνζά ζε Δπξώ 

Τπόδεηγκα Β.1.1 Παξαξηήκαηνο Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ Ν.4308/2014 

31εο Γεθεκβξίνπ 2015  - 19ε Δηαηξηθή Υξήζε  (01/01/2015 - 31/12/2015) 

ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ 121633641000 & ΑΡ.Μ.Α.Δ 36558/71/Β/96/7 

 
2015 

 
2014 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
  

  

Δλζώκαηα πάγηα 
  

  

Λνηπόο εμνπιηζκόο 7.045,84 
 

8.794,52 

ύλνιν 7.045,84 
 

8.794,52 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
  

  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 416.299,17 
 

168.202,29 

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 18.615,03 
 

18.615,03 

Λνηπά 258,00 
 

258,00 

ύλνιν 435.172,20 
 

187.075,32 

ύλνιν κε θπθινθνξνύληωλ 442.218,04 
 

195.869,84 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
  

  

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο 
  

  

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 126.795,62 
 

18.823,31 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 22.643,96 
 

363.543,95 

Λνηπέο απαηηήζεηο 4.735,26 
 

39.147,32 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 141.590,72 
 

168.173,91 

ύλνιν 295.765,56 
 

589.688,49 

ύλνιν θπθινθνξνύληωλ 295.765,56 
 

589.688,49 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 737.983,60 
 

785.558,33 

Καζαξή ζέζε   
 

  

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα 
  

  

Κεθάιαην 432.510,00 
 

290.100,00 

ύλνιν 432.510,00 
 

290.100,00 

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν 
  

  

Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 4.017,79 
 

6.532,32 

Απνηειέζκαηα εηο λέν -293.345,57 
 

-230.435,06 

ύλνιν -289.327,78 
 

-223.902,74 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 143.182,22 
 

66.197,26 

Τπνρξεώζεηο 
  

  

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
  

  

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 190.100,61 
 

0,00 

ύλνιν 190.100,61 
 

0,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
  

  

Σξαπεδηθά δάλεηα 137.144,12 
 

136.171,87 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 12.675,37 
 

44.510,98 

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 103.267,09 
 

27.291,53 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 6.893,37 
 

76.766,73 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 144.720,82 
 

434.619,96 
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ύλνιν 404.700,77 
 

719.361,07 

ύλνιν ππνρξεώζεωλ 594.801,38 
 

719.361,07 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο θαη ππνρξεώζεωλ 737.983,60 
 

785.558,33 

  
  

  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 

Ο ΤΠΔΤΘ. 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ  

 

       ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ 

Γ. 

  

 

   
  

 

   

  
  

  

ΣΔΦΑΝΑΚΖ Η. ΠΑΝΟ Γ. 

 

 ΕΔΡΒΟ Α. 

Α.Γ.Σ: AΔ 456663 Α.Γ.Σ: ΑΖ 332394   Α.Γ.Σ: ΑΒ 964985 

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ  ΛΑΗΘΗΟΤ  Α.Α.Δ. ΟΣΑ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ θαηά ιεηηνπξγία 

(Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) Πνζά ζε Δπξώ 

Τπόδεηγκα Β.2.1 Παξαξηήκαηνο Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ Ν.4308/2014 

31εο Γεθεκβξίνπ 2015  - 19ε Δηαηξηθή Υξήζε  (01/01/2015 - 31/12/2015) 

ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ 121633641000 & ΑΡ.Μ.Α.Δ 36558/71/Β/96/7 

  2015   2014 

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 200.906,26 

 

246.304,45 

Κόζηνο πσιήζεσλ -177.093,39 

 

-150.032,59 

Μηθηό απνηέιεζκα 23.812,87 

 

96.271,86 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 662,83 

 

917,66 

ύλνιν 24.475,70 

 

97.189,52 

Έμνδα δηνίθεζεο -76.868,89 

 

-69.715,06 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο -9.322,17 

 

-8.635,48 

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ 528,26 

 

531,06 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 19.986,41 

 

0,00 

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ -41.200,69 

 

19.370,04 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα -21.709,82 

 

-18.491,73 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ -62.910,51 

 

878,31 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 0,00 

 

0,00 

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -62.910,51 

 

878,31 

  
  

  

               Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 

Ο ΤΠΔΤΘ. 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ  

 

ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ. 

  

  

  
  

  

  

  
  

  

                      ΣΔΦΑΝΑΚΖ Η.               ΠΑΝΟ Γ. 

 

 ΕΔΡΒΟ Α. 

                        Α.Γ.Σ: AΔ 456663        Α.Γ.Σ: ΑΖ 332394   Α.Γ.Σ: ΑΒ 964985 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 

ύκθωλα κε ηα Δ.Λ.Π. Πξνζάξηεκα (πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεωλ) 

εκεηώζεηο επί ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

19
ε
 εηαηξηθή ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

Δπωλπκία 

(παξ. 3(α) άξζξνπ 29) 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ 

Ννκηθόο ηύπνο 

(παξ. 3(β) άξζξνπ 29) 

Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ 

Πεξίνδνο αλαθνξάο 

(παξ. 3(γ) άξζξνπ 29)  

01.01.2015 έσο 31.12.2015. 

Γηεύζπλζε έδξαο 

(παξ. 3(δ) άξζξνπ 29) 

Αξγπξνπνύινπ 3 - Σ.Κ. 72100 Άγηνο Νηθόιανο. 

Γεκόζην κεηξών 

(παξ. 3(ε) άξζξνπ 29) 

ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 121633641000 Δπηκειεηεξίνπ Λαζηζίνπ. 

πλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα 

(παξ. 3(ζη) άξζξνπ 29) 

Η νληόηεηα ιεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο                                          
δξαζηεξηόηεηαο. 

Δθθαζάξηζε 

(παξ. 3(δ) άξζξνπ 29) 

Η νληόηεηα δελ έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε. 

Καηεγνξία νληόηεηαο 

(παξ. 3(ε) άξζξνπ 29) 

Πνιύ Μηθξή (παξ. 2(α) ηνπ άξζξνπ 1). 

Καηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ 

(παξ. 3(ζ) άξζξνπ 29) 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε 
ζπκθσλία κε ην Ν.4308/2014. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

δεζκεύζεηο-εγγπήζεηο 

(παξ. 16 άξζξνπ 29) 

Γελ πθίζηαληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο ή 
ελδερόκελεο επηβαξύλζεηο (ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο) πνπ δελ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό. 

Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε 

κέιε Γ.. 

(παξ. 25 άξζξνπ 29) 

Γελ ρνξεγήζεθαλ πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ  

(παξ. 34 άξζξνπ 29) 

πληάρζεθε ηζνινγηζκόο θαη θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ 
ππνδεηγκάησλ Β.1.1 θαη Β.2.1 αληίζηνηρα. 

Άξζξν 30, παξάγξ. 8, 

Ν.4308/2014 

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 
Ν.4308/2014 νη πνιύ κηθξέο νληόηεηεο ησλ παξαγξάθσλ 2(α) θαη 2(β) 
ηνπ άξζξνπ 1 κπνξνύλ ζην πξνζάξηεκα λα παξέρνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο ησλ παξαγξάθσλ 3,16,25 θαη 34 ηνπ άξζξνπ 29, ρσξίο 
λα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ ησλ ππνινίπσλ 
παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ. 

εκεηώζεηο 
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Σν παξόλ πξνζάξηεκα εγθξίζεθε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ππ’ 
αξηζκό: 121/19-4-2016. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 
 
 
 
 

 

Ηωάλλεο ηεθαλάθεο 

Α.Γ.Σ: ΑΔ 456663 

ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. 
 
 
 
 
 

Αληώληνο Εεξβόο 

Α.Γ.Σ: ΑΒ 964985 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
 
 
 
 
 

Γεώξγηνο παλόο 

Α.Γ.Σ: ΑΖ 332394 

 
 


