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ΠεριουσιακÜ στοιμßα

ΠÜγια

Μεßον: ΑποσβεσμÝνα

ΑπομειωμÝνα

ΑποθÝματα

ΑπαπÞσειò

ΠροκαταβολÝò και Ýσοδα
εισπρακτÝα

ΛοιπÜ

Σýνολο ενεργητικοý

ΚαθαρÞ θÝση και υποχρεþσειò

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπüδειγμα Β5 ΠαραρτÞματοò Ν.4308/14
ΧΡΗΣΗ (0º /01 Ι2016 _ 31 ι12Ι2016l. (ΠοΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡιΘΜοΣ ΓΕΜΗ 133868,|7000
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0
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ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ

572115,04



Κýκλοò εργασιþν (καθαρüò)

ΛοιπÜ συνÞθη Ýσοδα

ΜεταβολÝò αποθεμÜτων
(εμπορεý ματα, προΤüντα,
ημικατ/μÝνα)
ΑγορÝò εμπορευμÜτων και
υλικþν

ΠαροχÝò σε εργαζüμενουò

ΑποσβÝσειò ενσωμÜτων
παγßων και Üυλων στοιχεßων

ΛοιπÜ Ýξοδα και ζημιÝò

ΛοιπÜ Ýσοδα και κÝρδη

Τüκοι και συναφÞ κονδýλια
(καθαρü ποσü)

ΑποτÝλεσμα προ φüρων

0

17 4415,2

469269,33

291595,71

0

2ΒO5º9,33

572115,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣ Η ΑΠ ΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ τΑ Ε.Λ.Π.

Υπüδειγμα Β6 ΠαραρτÞματοò Ν.4308/1 4
ΧΡΗΣΗ (01/0,|/2016 _ 31/1212016) (ΠοΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ

ΑΡιΘΜοΣ ΓΕΜΗ 13386817000

-255952,59



ΕΔΙr{ΩΙΨÝΣ Α ΝΑΠΤΥΘΙΑκΗ α ΤΑ

Φüροι

ΑποτÝλεσμα περιüδου μετÜ
απü φüρουò

8ΟΟ 800

3267,52 -256752,59

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

t. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ!ΚΩΝ ΚΑΤΑΠΑΣΕΩΝ τηò
ΕΛtκΩΝΑΣ ΓιΑ τΗ ΔιΑΧΕιΡιπικΗ ΧΡΗΣΗ 1 ιΑΝοΥΑΡΙοΥ_ 31ΔΕΚΕΜΒΡΙοΥ 2016

1. ΠληροÞορßεò σχετικÜ με την εταιρεßα (Üρθρο 29 παρ. 34):

Εη< Ροα

Περßοδοò αναÞορÜò: 1,1.20].6-31.12.2016

ΕΡΚΥΝΑΣ 9 
^ιΒΑΔΕιΑ

Αρ.ΓΕ.ΜΗ. 133868º7000
Η εταιρεßα λειτουργεß ωò συνεχιζüμενη

ΠΟΛΥ ΜικρÞ οντüτητα

Οι παροýσεò χρηματοοικονομικÝò καταστÜσειf
Ýχουν καταρτιστεß σε πλÞρη συμÞωνßα με το νüμο
4308/2014

Παρουσßαση κονδυλßων: Τα ποσÜ των κονδυλßων των χρηματοοικονομικþν
καταστÜσεων εßναι εκφρασμÝνα σε Ευρþ,
λειτουργικü νüμισμα τηò Εταιρεßαò, και δεν Ýχουν
στρογγυλοποιηθεß εκτüò αν αναÞÝρεται
διαÞορετικÜ

2. ΛογιστικÝò πολιτικÝò (Üρθρο 29 παρ. 5):
Για την παρακολοýθηση των σημÝρουò στοιχεßων των χρημ οικονομικüτν καταστÜσεων, η
εταιρεßα ακολουθεß τιò παρακÜτω λογιστικÝò πολιτικÝò:

7



ΕΑΙΙκΩ ΝΑΣ ΑΙ{ΑπΤ¾αΙΑκΙ σΙΑ

1) τα ßδιοχρησ,μοr.üωüμε.rο ÜßΓυ,τ.α *«"χrρßζοιπαι αρχικÜ στο κüστοò κτÞσεωò το οποßο
περιλαμβÜνει κÜθε δαπÜνη που απαιτεßται για να Ýλθει το στοιχεßο στην παροýσα κατÜσταση Þ θÝση
Þ επιδιωκüμενη χρÞση.
ΜεταγενÝσßερα τηò αρχικÞò καταχωρßσεωò αποτιμþιπαι (πο αποσβÝσψο κüστοò (αρχικü κüστοò
κτÞσεωò, πλÝον κÜθε μεταγενÝστερη δαπÜνη που πληροß τον ορισμü του περιουσιακοý στοιχε'ωυ,
μεßον σωρευμÝνεò αποσβÝσειò και ζημßεò απομεßωσηò). Η απüσβεσÞ τουò διενεργεßται βÜσει τηò
σταθερÞò μεθüδου με ετÞσιο συιπελεστÞ απüσβεσηò α% (σýμφωνα με το v.4L72/2013), που
αντανακλÜ την εκτιμþμενη ωφÝλιμη ζωÞ τουò. Ζημßα απομεßωσηò καταχωρßφται üταν ειαιμÜται üτι η
λογιστικÞ αξßα του στοιχεßου Ýχει υπερβεß την αναπÞσιμη αξßα του.

2) Ο μηχανολογικüò εξοπλισμüò και ο λοιπüò εξοπλισμüò καταχωρßζοιπαι αρχικÜ στο κüστοò
κτÞσεωò, το οποßο περιλαμβÜνει κÜθε δαπÜνη που απαιτεßται για να Ýλθει το στοιχεßο στην παροýσα
κατÜσταση Þ θÝση Þ επιδιωκüμενη χρÞση.
ΜεταγενÝστερα τηò αρχικÞò καταχωρßσεωò α;τοτιμþνται στο αποσβÝσιμο κüστοò (αρχικü κüστοò
κτÞσεωò, πλÝον κÜθε μεταγενÝστερη δαπÜνη που πληροß τον ορισμü του ττεριουσιακοý στοψεßου,
μεßον σωρευμÝνεò αποσβÝσειò και ζημßεò απομεßωσηò). Η απüσβεσÞ τουò διενεργεßται βÜσει τηò
σταθερÞò μεθüδου με τουò κÜτωθι ετÞσιουò συιπελεστÝò απüσβεσηò:

ΠεριγραÞÞ
(α) Μ ηχανÞ ματα-μηχανολογικüò εξοπλισμüò
(β) ΜεταφορικÜ μÝσα
(vJ |9η9ò εξq!τ4ψιμü1
(δ) Εξοπλισμüò Η/Υ

Ζημßα απομεßωσηò καταχωρßζεται üταν εκτιμÜται üτι η λογιστικÞ αξßα του στοιχεßου Ýχει υπερβεß την
ανακτÞσιμη αξßατου.

3) Τα λοιπÜ Üυλα περιουσιακÜ στοιχεßα αναγνωρßζονται αρχικÜ στο κüστοò κτÞσηò.
ΜεταγενÝστερα τηò αρχικÞò αναγνþρισηò:

1) Τα Üυλα στοιχεßα με περιορισμÝνη ωφÝλιμη ζωÞ επιμετροýνται στο κüστοò κÞσηò
μεßον αποσβÝσειò και μεßον ζημßεò απομεßωσηò, üταν κρßνεται üτι αυτÝò (ζημßεò
απομεßωσηò) εßναι μüνιμου χαρακτÞρα, Η απüσβεση των αýλων στοιχεßων με
συμβατικÜ καθοριζüμενο χρüνο χρÞσηò γßνεται εντüò του χρüνου αυτοý.

2) Τα Üυλα στοιχεßα με απεριüριστη ωÞÝλιμη ζωÞ δεν υπüκεινται σε ετÞσια απüσβεση,
üμωò υπüκει\παι σε ετÞσιο Ýλεψο απομεßωσηò.

3) Τα Üυλα στοιχεßα με ωÞÝλιμη ζωÞ που δεν μπορεß να εκτιμηθεß αξιüπιστα
αποσβÝνονται με περßοδο απüσβεσηò τα δÝκα (1Ο) Ýτη,

4) Τα λοιπÜ χρηματοοικονομικÜ περιουσιακÜ στοιχεßα αποτιμþνται στο κüστοò κτÞσεωò τουò
(ονομαστικÜ ποσÜ) μεßον τυχüν ζημßεò απομεßωσηò, εκτüò απü τα Ýντοκα, τα οποßα, üταν τα
ποσÜ, ο χρüνοò λÞξηò τουò Þ το επιτüκιο εßναι σημαντικÜ, αποτιμþνται στο αποσβÝσιμο κüστοò

με τη μÝθοδο του πραγματικοý επιτοκßου Þ με τη σταθερÞ μÝθοδο.

5) ΚατÜ την διÜθεση των ενσþματων, Üυλων και χρηματοοικονομικιßν πÜγιων περιουσιακþν
στοιχεßων, η διαφορÜ μεταξý λογιστικÞò αξßαò και τιμÞματοò διÜθεσηò αυτþν, αναγνωρßζεται
ωò κÝρδοdζημßα στην κατÜσταση αποτελεσμÜτων.

6) Τα αποθÝματα (πρþτεò ýλεò και υλικÜ) επιμετροýνται στη χαμηλüτερη αξßα, μεταξý αξßαò
κτÞσηò και καθαρÞò ρευστοποιÞσιμηò αξßαò. Το κüστοò }<τÞσηò των αποθεμÜτων
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προσδιορ(εταß μ. .η" μÝθ"οο ýΞσüυ :ταeμυοΤ κüστüυò, bι ζημßα ,,üυ ,,ρο«ü*ει απü την
επιμÝτρηση των αποθεμÜτων στην καθαρÞ ρευστοποιÞσιμη αξßα, üταν αυτÞ εßναι μικρüτερη
του κüστουò κτÞσηò, αναγνωρßζεται στιò ζημßεò απομεßωσηò και επιβαρýνει το κüστοò
πωλÞσεων στην ΚατÜσταση ΑποτελεσμÜτων.

Οι εμπορικÝò απαιτÞσειò και οι λοιπÝò απαιτÞσειò επιμετροýιπαι (πο κüστοò κτÞσηò μεßον τιò
εκτιμþμενεò ζημßεò απομεßωσηò.

ΤÜ λοιπÜ μη χρηματοοικονομικÜ περιουσιακÜ στοιχεßα καταχωρßζονται αρχικÜ στο κüστοò
κτÞσεωò και αποτιμþνται μεταγενÝστερα στη χαμηλüτερη αξßα μεταξý κüστουò κτÞσεωò και
ανακτÞσιμηò αξßαò, δηλαδÞ του ποσοý που αναμÝνεταιναληQθεß.

Οι προβλÝψειò για παροχÝò σε εργαζομÝνουò μετÜ την Ýξοδο απü την υπηρεσßα,
αναγνωρßζο\παι και επιμετροýιπαι στα προκýτκοντα απü τη νομοθεσßα ονομαστικÜ ποσÜ κατÜ
την ημερομηνßα του ισολογισμοý.

Οι χρηματοοικονομικÝò υποχρεþσειò, τüσο κατÜ την αρχικÞ καταχþριση, üσο και
μεταγενÝστερα, αποτιμþνται στα ονομαστικÜ ποσÜ τουò. ΟιχρηματοοικονομικÝò υποχρεþσειò
που εκÞρÜζονται σε ξÝνο νüμισμα αποτιμþνται με την ισοτιμßα του ξÝνου νομßσματοò σε ευρþ
κατÜ την ημερομηνßα του ισολογισμοý. Οι σχετικÝò συναλλαγματικÝò διαφορÝò καταχωρßζοιπαι
στα αποτελÝσματα.
Οι χρηματοοικονομικÝò υποχρεþσειò διαγρÜÞονται üταν και μüνον üταν η συμβατικÞ
δÝσμευση εκπληρþνεται, ακυρþνεται Þ εκπνÝει, δηλαδÞ üταν η συμβατικÞ δÝσμευση που την
δημιοýργησε δεν υÞßσταται πλÝον.

Οι μη χρηματοοικονομικÝò υποχρεþσειò καταχωρßζονται αρχικÜ και αποτιμþνται
μεταγενÝστερα στο ονομαστικü ποσü που αναμÝνεται να απαιτηθεß για το διακανονισμü τουò.
ΔιαÞορÝò που προκýπτουν εßτε κατÜ την επανεκτßμησÞ εßτε κατÜ το διακανονισμü των μη
χρηματοοικονομικþν υποχρειßσεων καταχωρßζονται ωò κÝρδη Þ ζημßεò τηò περιüδου (πην
οποßα προκýτπουν,
Οι μη χρηματοοικονομικÝò υποχρεþσειò διαγρÜÞονται üταν και μüνον üταν η συμβατικÞ
δÝσμευση εκπληρþνεται, ακυρþνεται Þ εκπνÝει, δηλαδÞ üταν η συμβατικÞ δÝσμευση που την
δημιοýργησε δεν υφßσταται πλÝον.

Ο τρÝχων φüροò εισοδÞματοò αναγνωρßζεται ωò Ýξοδο στην κατÜσταση αποτελεσμÜτων και
περιλαμβÜνει τον Þüρο εισοδÞματοò που προκýπτει βÜσει τηò ÞορολογικÞò νομοθεσßαò και τιò
διαφορÝò Þορολογικοý ελÝγχου για Þüρο εισοδÞματοò και προσαυξÞσειò.

Τα Ýσοδα απü πωλÞσειò αγαθþν αναγνωρßζονται üταν:

,/ μεταβιβÜζοιπαι (πον αγοραστÞ οι ουσιαστικοß κßνδυνοι και τα οφÝλη που συνδÝοιπαι
με την κυριüτητÜ τουò

{ τα αγαθÜ γßνοιιται αποδεκτÜ απü τον αγοραστÞ και
,/ τα οικονομικÜ οÞÝλη απü τη συνα)ý,αγÞ μποροýν να επιμετρηθοýν αξιüπιστα και

θεωρεßται σÞüδρα πιθανÞ η εισροÞ τουò στην οντüτητα
Τα Ýσοδα απü παροχÞ υπηρεσιþν αναγνωρßζονται με βÜση το ποσοστü ολοκλÞρωσηò και
εÞüσον θεωρεßται σφüδρα πιθανÞ η εισροÞ του οικονομικοý οÞÝλουò τηò συνα}ν\αγÞò.
ΕναλλακτικÜ χαι üταν δεν υπÜρχει ουσιþδηò επßπτωση στιò χρηματοοικονομικÝò καταστÜσειò,
τα Ýσοδα απü παροχÞ υπηρεσιþν επιμετροýνται με την μÝθοδο τηò ολοκληρωμÝνηò σýμβασηò.
Τα Ýσοδα απü τüκουò λογßζονται βÜσει τηò αρχÞò του δουλευμÝνου. Τα μερßσματα Þ το
εισüδημα απü τη συμμετοχÞ στην καθαρÞ θÝση Üλλων οντοτÞτωÞ αναγνωρßζονΕαι ωò Ýσοδα

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)



ΕJτ,υ{Ωλ.ÝΣ Α ΝΑ ΠΤΥ 3ßΑ kJI ο Τ Α

üΤαν εγΚρßνΟνται απü το αρμüδιο üργανο που αποÞασßζει τη διανομÞ τουò. τα δικαιþματα
αναγνωρßζονται ωò Ýσοδα βÜσει των σχετικþν συμβατικþν üρων.

14) Τα ÝξΟδα αναγνωρßζονταt στην κατÜσταση αποτελεσμÜτων βÜσειτηò αρχÞò του δουλευμÝγου,

ΟΙ μεΤαβΟλÝò των λογιστι«þν πολιτικιßν και οι διορθþσειò λαθþν, αναγνωρßζοιτται
αναδρομικÜ με τη δýρθωση:

1) Των λογιστικþν αξιþν των περιουσιακþν στοιχεßων, των υποχρεþσεων και τηò καθαρÞò
θÝσηò, για την σωρευτικÞ επßδραση τηò μεταβολÞò κατÜ την Ýναρξη και λÞξη τηò
συγκριτικÞò και τηò τρÝχουσαò περιüδου, και

2) Των εσüδων, κερδþν, εξüδων και ζημιþν, üσον αφορÜ την επßδραση επß των
λογιστικþν μεγεθþν τηò συγκριτικÞò περιüδου.

ΟΙ μεΤαβολÝò των λογιστικþν εκτιμÞσεων αναγνωρßζονται στην περßοδο (πηγ οποßα
δΙαΠΙσΤþνεται üτι προκýπτουν και επηρεÜζουν αυτÞ την περßοδο και μελλοιπικÝò πÝριüδουò,
κατÜ περßτπωση. οι αλλαγÝò αυτÝò δεν αναγνωρßζονται αναδρομικÜ.

Η διüρθωση των λαθþν διενεργεßται Üμεσα κατÜ τον ειποπισμü τουò.

7.ΚαθαρÞ θÝση

Η καθαρÞ θÝση τηò εταιρεßαò αναλýεται στον κατωτÝρω πßνακα:

15)

16)

L7)

Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. ΚεφÜλαω Ι9686 μετοχÝò χ 29,35

l.ΚαταβεβλημÝνο

2. Οφειλüμενο

ΙΙI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
2. Διαφ. Αναπρ. Αξßαò Λοιπþν περ. στοιχ.

Ιν. ΑποθεματικÜ Κεφιßλαια
l. Τακτικü Αποθεματικü
5. Αφορολüγητα ΑποθεματικÜ

Ειδικþν ΔιατÜξεων Νüμων

ν ΑποτελÝσματα ειò νÝο
Υπüλοιπο κερδιßν ειò νÝο

νΙ ΠοσÜ προοριζüμενα για αýξηση
κεφαλαßου

577.784.10

199,990.90

57,7384.Ι0

200.000.00

777,7,75,00

0,00

134,06

0,00

7,77.7Β4,Ι0

0,00

134,06

0,00

134.06

7.



ΕΔ.ßfrτΩÝτΑΣ Α ΝΑΠºγgΙΑκΗ ο ΤΑ

1 ΚαταθÝσειò μετοχþν 0,00

Σýνολο Ιδßων Κεφαλαßων

9.ΑποτελÝσματα ειò νÝο

Τα αποτελÝσματα ειò νÝο τηò εταιρεßαò αναλýοιπαι στον κατωτÝρω πßνακα:

Μειον 1 φüροò εισοδÞματοò

ΚÝρδη προò διÜθεση

Η διÜθεση γßνεται ωò εξηò :

1. Τακτικü αποθεματικü

2. Πρþτο μÝρισμα
6,Αφορ.αποθεματικÜ Ν 1 S92/90

6.Αφορ.αποθεματικÜ Ν 1 82S/S9

8.Υπüλοιπο κερδþν ειò νÝο

12. Βραχυπρüθεσμεò υποχτεþσειò

ΙΙ Βρα2ρπρüθεμεò υποχοεþσεη

1 ΠρομηθευτÝò

2α ΕπταγÝò ΓΙληρωτÝεò

-486.322,45

0,00

0,00

0,00

0,00

-4Β6,322,15

ΚαθαρÜ αποτελÝσματα χlοÞσεωò
ΚÝρδη προηγ.χρÞσεων



3 ΤρÜπεζεò λογ. Βραχ. Υπο7ρ.

4 Προκαταβολrò Πελαττjιν

5 Υποχρεþσειò απü φüρουò - τÝλη

6 Ασφαλιστικοß Οργανισμοß

10 Μερßσματα πληρωτÝα

Ι 1 ΠιστωτÝò διÜφοροι

Μειον Ι, ¸ξοδα διοικ.λειτουργßαò

Μειον 2.Εξοδα Λειτουργßαò Διαθ.

ΜερικÜ αποτ/τα κÝρδη εκμεταλλεýσεωò

Πιστωτικοß τüκοι

Μειον 3.χρεωστ. τüκοι συν.Ýξοδα

ΟλικÜ αποτε¸σματα κÝρδη εκψτÜλ.

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (Þ μειον)ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ
2 ¸lσαιòτα κÝρδη

Μειον 1,Ýκτακτα και ανüργανα Ýξοδα

2.ιÜκτακτεò ζημιιÝò
4.Προβλεψειò για Ýκτ.κινδýνουò

54.44Ε,43

0,00

40.649,64

17.753,05

0,00

50,544,23

47.ºα2,88

Ι28,4L2,95

104.403,50

0,00

0,00

0,00

L74,415,2o

20.Κýκλοò εργασιþν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑτΑ

Ο κýκλοò εργασιþν τηò εταιρεßαò αναλýεται στον κατωτÝρω πßνακα:

Ι. ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κýκλοò εργασιþν (πωλÞσεò)

Μειον κüστοò πωλÞσεων

ΜικτÜ αποτ/τα(κÝρδη) εκφτ/σεωò

35.510,00

0

0

8.719,06

0,00

L2.894,29

0.00

|ο,7,,7L

0,0ι)

0,00Μειον σýνολο αποσβÝσεων παγ.στοιχ.

I

γ βn,ΝΩβJΑΣ ΑΝΑιιºγΘιΑιßι{ οτΑ



ΕÝßJ{ΩβΙΑΣ Α ΝΑπºΥΘΙΑΚΗ ο Τ Α

0,00

28. ΧρÝοò τηò εταφεßαò που καλýπτεται απü εξασφαλßσειò

Δεν συντρÝχει περßπτωση κιßÞ.υι.bηò χρÝουò τηò εταιρεßαò απü εξασφαλßσειò.

29.

30,ΧρηματοοικονομικÝò δεσμεýσειò, εγγυÞσειò και ενδεχüμενεò επιβαρýνσειò
(ενδηüμενεò υποχρεþσειò) εκüò ισολογισμοý (Üρθρο 29, παρ. 16)

Η εταιρεßα δεν Ýχει ελεγχθεß ÞορολογικÜ απü Ýναρξη εωò και 2014 . ΣýμÞωνα με επßμηση τηò

εταιρεßαò οι Þüροι που ενδεχομÝνωò προκýψουν δεν θα ασκÞσουν ουσιþδη επßδραση στιò

χρη ματοοικονομικÝò καταστÜσειò.

31.ΜÝσοò üροò προσωπικοý (Üρθρο 29, παρ.23α}

Ο μÝσοò üροò προσωπικοý τηò εταιρεßαò κατÜ την περßοδο 1.1-31.12.2016 ανÞλθε σε 5

απασχολοýμενουò .

Χρηση επλογÞò( αρθρο 29 παρ 24)

Η Εταιρεßα Ýκανε χρÞση των παραγ. 8 κ 7 του αρθρου 16

3, Πριbτη εφαρμογÞ (Üρθρο 37Ι
Η εταιρεßα Ýκρινε üτι οι αναδρομικÝò προσαρμογÝò δεν εßναι πρακτικÜ ευχερεßò και βÜσει των

παραγρÜÞων 3, 4 και 5 του Üρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμüσει αναδρομικÜ τα Ε.Λ.Π. Τα

στοιχεßα των χρηματοοικονομικþν καταστÜσεων τηò συγκριτικÞò περιüδου ταξινομÞθηκαν, σýμÞωνα

με τα υποδεßγματα των χρηματοοLκονομικþν καταστÜσεων του Ν.4308 /20L4,

0,00

ψΠρüεδροò του Δ,

Γιυ τ*

Λιβαδεια 2ΟΙ7Ι2ΟL6

Το ΜÝλοò του Δ.Σ.

Γι9θτοΣ ντΑΣι9 τμΣ
Ο Υπευθυνοò Λογισττlρßου

ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΙΙΝΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ994670

Α.Μ.Α.Ε,

Εταιρεßα Ο.Τ.Α.
ΑνÜτπυξηò

Τηλ 22610 Β0661,2

1ιΒι95ß2


