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Έκθεση Δλέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Δλεγκτή Λογιστή 

 

 

Ππορ τοςρ Μετόσοςρ  τηρ  Δταιπείαρ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Α.A.Δ. O.T.A»               

 

 

Έκθεση Δλέγσος επί των Υπηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 

ΛΑΗΘΗΟΤ Α.A.Δ. O.T.A»,  νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2016, 

ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό 

πξνζάξηεκα. 

Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Υπηματοοικονομικέρ Καταστάσειρ 

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. 

Δςθύνη τος Δλεγκτή 

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, 

πνύ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΦΔΚ/Β΄/2848/23.10.2012).Τα 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 εηαηξηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο 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. 

 Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη 

 Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα : α) Σην 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.β) Σην 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.  γ) 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 31ε Γεθεκβξίνπ 
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2016,ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε € 28.943,43, κε ζπλέπεηα 

νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά € 28.943,43 θαη ηα 

Ίδηα Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά € 28.943,43. δ) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο 

εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο από 2007 κέρξη 2016. Ωο 

εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η 

εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε 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.  

Γνώμη με Δπιυύλαξη 

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 «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ 

Α.A.Δ. O.T.A» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα. 

Έμυαση Θέματορ 

Φσξίο 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. Τν 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. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  

(κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη: 

α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην 

πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο  ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 

πνπ έιεμε ηελ 31/12/2016. 

β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηελ Δηαηξεία «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 

ΛΑΗΘΗΟΤ Α.A.Δ. O.T.A »  θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ 

Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ. 

 

 

Αζήλα,  15 Ινπλίνπ 2017 

 

Οξθσηόο Διεγθηήο  Λνγηζηήο 

 

 

ΔΥΑΓΓΔΛΟΣ  ΠΔΤΔΙΝΟΣ 

Αξ Μ ΣΟΔΛ 14461 

Σπλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Μ  ΣΟΔΛ 125 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ  ΛΑΗΘΗΟΤ  Α.Α.Δ. ΟΣΑ 

Ηζοιογηζκός 31ες Γεθεκβρίοσ 2016  - 20ε Δηαηρηθή Υρήζε  (01/01/2016 - 31/12/2016) 

(Υρεκαηοοηθολοκηθά ζηοητεία ζε θόζηος θηήζες) Ποζά ζε Δσρώ 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 
2016 

 
2015 

Με θσθιοθορούληα περηοσζηαθά ζηοητεία 
  

  

Δλζώκαηα πάγηα 
  

  

Λνηπόο εμνπιηζκόο 5.297,94 
 

7.045,84 

ύλοιο 5.297,94 
 

7.045,84 

    

Υρεκαηοοηθολοκηθά περηοσζηαθά ζηοητεία 
  

  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 168.202,29 
 

416.299,17 

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 18.615,03 
 

18.615,03 

Λνηπά 258,00 
 

258,00 

ύλοιο 187.075,32 
 

435.172,20 

ύλοιο κε θσθιοθορούληωλ 192.373,26 
 

442.218,04 

    

Κσθιοθορούληα περηοσζηαθά ζηοητεία 
  

  

Υρεκαηοοηθολοκηθά ζηοητεία θαη προθαηαβοιές 
  

  

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 9.910,14 
 

126.795,62 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 141.568,89 
 

22.643,96 

Λνηπέο απαηηήζεηο 44.317,98 
 

4.735,26 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 12.184,66 
 

141.590,72 

ύλοιο 207.261,67 
 

295.765,56 

    

ύλοιο θσθιοθορούληωλ 207.261,67 
 

295.765,56 

    

ύλοιο ελεργεηηθού 399.634,93 
 

737.983,60 
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ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Καζαρή Θέζε    

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα 
  

  

Κεθάιαην 216.255,00 
 

432.510,00 

ύλοιο 216.255,00 
 

432.510,00 

    

Αποζεκαηηθά θαη αποηειέζκαηα εης λέο 
  

  

Απνζεκαηηθά λόκωλ ή θαηαζηαηηθνύ 3.114,65 
 

4.017,79 

Απνηειέζκαηα εηο λέν -173.340,05 
 

-293.345,57 

ύλοιο -170.225,40 
 

-289.327,78 

    

ύλοιο θαζαρής ζέζες 46.029,60 
 

143.182,22 

    

Τποτρεώζεης 
  

  

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
  

  

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0,00 
 

190.100,61 

ύλοιο 0,00 
 

190.100,61 

    

Βρατσπρόζεζκες σποτρεώζεης 
  

  

Σξαπεδηθά δάλεηα 183.433,92 
 

137.144,12 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 23.781,93 
 

12.675,37 

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 10.762,59 
 

103.267,09 

Οξγαληζκνί θνηλωληθήο αζθάιηζεο 44.060,78 
 

6.893,37 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 91.566,11 
 

144.720,82 

ύλοιο 353.605,33 
 

404.700,77 

    

ύλοιο σποτρεώζεωλ 353.605,33 
 

594.801,38 

ύλοιο θαζαρής ζέζες θαη σποτρεώζεωλ 399.634,93 
 

737.983,60 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

  2016   2015 

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 133.602,62 

 

200.906,26 

Κόζηνο πωιήζεωλ -118726,46 

 

-177.093,39 

Μηθηό αποηέιεζκα 14.876,16 

 

23.812,87 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 903,17 

 

662,83 

ύλνιν 15.779,33 

 

24.475,70 

Έμνδα δηνίθεζεο -73.361,27 

 

-76.868,89 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο -21.529,75 

 

-9.322,17 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 1.080,39 

 

19.986,41 

Αποηειέζκαηα προ ηόθωλ θαη θόρωλ -78.031,30 

 

-41.200,69 

Πηζηωηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 13,34  528,26 

Υξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα -18.231,52 

 

-21.709,82 

Αποηέιεζκα προ θόρωλ -96.249,48 

 

-62.910,51 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 0,00 

 

0,00 

Αποηέιεζκα περηόδοσ κεηά από θόροσς -96.249,48 

 

-62.910,51 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 

ύκθωλα κε ηα Δ.Λ.Π. Προζάρηεκα (ποιύ κηθρώλ επητεηρήζεωλ) 

εκεηώζεης επί ηωλ τρεκαηοοηθολοκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

20ε εηαηρηθή τρήζε 1 Ηαλοσαρίοσ έως 31 Γεθεκβρίοσ 2016 

 

Δπωλσκία 

(παξ. 3(α) άξζξνπ 29) 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ 

Νοκηθός ηύπος 

(παξ. 3(β) άξζξνπ 29) 

Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ 

Περίοδος αλαθοράς 

(παξ. 3(γ) άξζξνπ 29)  

01.01.2016 έωο 31.12.2016. 

Γηεύζσλζε έδρας 

(παξ. 3(δ) άξζξνπ 29) 

Αξγπξνπνύινπ 3 - Σ.Κ. 72100 Άγηνο Νηθόιανο. 

Γεκόζηο κεηρώο 

(παξ. 3(ε) άξζξνπ 29) 

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

σλετηδόκελε δραζηερηόηεηα 

(παξ. 3(ζη) άξζξνπ 29) 

Η νληόηεηα ιεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο                                          
δξαζηεξηόηεηαο. 

Δθθαζάρηζε 

(παξ. 3(δ) άξζξνπ 29) 

Η νληόηεηα δελ έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε. 

Καηεγορία οληόηεηας 

(παξ. 3(ε) άξζξνπ 29) 

Πνιύ Μηθξή (παξ. 2(α) ηνπ άξζξνπ 1). 

Καηάρηηζε τρεκαηοοηθολοκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ 

(παξ. 3(ζ) άξζξνπ 29) 

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

Υρεκαηοοηθολοκηθές 

δεζκεύζεης-εγγσήζεης 

(παξ. 16 άξζξνπ 29) 

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

Προθαηαβοιές θαη πηζηώζεης ζε 

κέιε Γ.. 

(παξ. 25 άξζξνπ 29) 

Γελ ρνξεγήζεθαλ πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Υρεκαηοοηθολοκηθές 

θαηαζηάζεης ποσ ζσληάτζεθαλ  

(παξ. 34 άξζξνπ 29) 

πληάρζεθε ηζνινγηζκόο θαη θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ βάζεη ηωλ 
ππνδεηγκάηωλ Β.1.1 θαη Β.2.1 αληίζηνηρα. 

Άρζρο 30, παράγρ. 8, 

Ν.4308/2014 

ύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 
Ν.4308/2014 νη πνιύ κηθξέο νληόηεηεο ηωλ παξαγξάθωλ 2(α) θαη 2(β) 
ηνπ άξζξνπ 1 κπνξνύλ ζην πξνζάξηεκα λα παξέρνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο ηωλ παξαγξάθωλ 3,16,25 θαη 34 ηνπ άξζξνπ 29, ρωξίο 
λα έρνπλ ηελ ππνρξέωζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ ηωλ ππνινίπωλ 
παξαγξάθωλ ηνπ άξζξνπ. 
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εκεηώζεης 

 

Καηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε πξαγκαηνπνηήζεθε κείωζε ηνπ Μεηνρηθνύ 
Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο πνζνύ € 216.255 δηα κεηώζεωο ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ηωλ κεηνρώλ από 15 € ζε 7,50 €, κε ζθνπό ηελ 
ηζόπνζε κεξηθή απόζβεζε ηωλ ζωξεπκέλωλ δεκηώλ, ζύκθωλα κε 
απόθαζε ηεο Γ. ηεο 17/5/2016. 

 

 

Άγηνο  Νηθόιανο   13 Ινπλίνπ 2017 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 
 
 
 
 

 

Ηωάλλες ηεθαλάθες 

Α.Γ.Σ: ΑΔ 456663 

ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. 
 
 
 
 
 

Αληώληος Εερβός 

Α.Γ.Σ: ΑΒ 964985 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
 
 
 
 
 

Γεώργηος παλός 

Α.Γ.Σ: ΑΖ 332394 

 
 


