ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ
θμειώςεισ επί των χρθματοοικονομικών καταςτάςεων τθσ

βάςει Ν.4308/2014
Επωνυμία (παξ.3(α) άξζξνπ 29)

ΔΡΡΑΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Νομικόσ τφποσ (Παξ. 3(β) άξζξνπ 29)

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Περίοδοσ αναφοράσ (Παξ.3(β) άξζξνπ 29)

01.01.2018 έωο 31.12.2018

Διεφκυνςθ ζδρασ (Παξ.3(δ) άξζξνπ 29)

ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΩΝ 15 ΔΡΡΔ

Δθμόςιο Μθτρώο (Παξ.3(ε) άξζξνπ 29)

Αξ. Γ.Δ.ΜΗ.: 10132453000

υνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα (Παξ. 3 (ζη)
άξζξνπ 29)

Η νληόηεηα ιεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο γηα
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 12 κελώλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ.

Εκκακάριςθ (Παξ. 3(δ) άξζξνπ 29)

Η νληόηεηα δελ έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε.

Κατθγορία οντότθτασ (Παξ. 3(ε) άξζξνπ 29)

Πνιύ κηθξή (Παξ. 2(α) ηνπ άξζξνπ 1).

Κατάρτιςθ χρθματοοικονομικών καταςτάςεων
(Παξ.3(ζ) άξζξνπ 29)

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

Χρθματοοικονομικζσ δεςμεφςεισ-εγγυιςεισ
(Παξ.16 άξζξνπ 29)

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

Προκαταβολζσ και πιςτώςεισ ςε μζλθ Δ..
(Παξ.25 άξζξνπ 29)

Γελ ρνξεγήζεθαλ πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.

Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ που
ςυντάχκθκαλ (Παξ. 34 άξζξνπ 29)
Άρκρο 16 παρ.9 του Ν.2190/20 και άρκρο 1
παρ.3 περ.γ.Ν.4403/16 (Εφόςον θ εταιρεία
επικυμεί τθν απαλλαγι από τθ ςφνταξθ ζκκεςθσ
διαχείριςθσ – Αρ.πρωτ.62784/2017)

πληάρζεθε ζπλνπηηθόο ηζνινγηζκόο θαη ζπλνπηηθή θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ βάζε
ηωλ ππνδεηγκάηωλ Β.5. θαη Β.6. αληίζηνηρα .

Η εηαηξεία δελ έρεη απνθηήζεη δηθά ηεο εηαηξηθά κεξίδηα, είηε ε ηδία είηε κε πξόζωπν
πνπ ελεξγεί ζην όλνκα ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκό ηεο.
Σν Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 440.000,00 € επξώ,

Άλλεσ ςθμειώςεισ με ςκοπό τθν καλφτερθ
κατανόθςθ των οικονομικών καταςτάςεων

θαηαλεκεκέλν ζε 4.400 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 100,00 επξώ
ε ν θάζε κηα νινζρεξώο θαηαβεβιεκέλν. Σν ζύλνιν ηωλ ηδίωλ θεθαιαίωλ ηεο
εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 1.124.407,49 επξώ .

ζρρεσ, 28 ΦΕΤΡΟΤΑΡΙΟΤ 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΛΟΓΑΡΝΕ ΠΑΧΑΛΗ
ΑΔΣ ΑΖ-340013

ΚΗΠΟΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΑΔΣ ΑΗ-840825

ΧΡΤΑΦΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΑΔΣ ΑΕ-114184
ΛΟΓ/Η Α' ΣΑΞ.
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.0032/99

