
Προσάρτηµα πολύ µικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύµφωνα µε τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση Επεξηγηµατικές πληροφορίες ∆ιάταξη
Ν.4308/2014

α) Επωνυµία της οντότητας ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Ε. Άρθρο 29 παρ. 3

β) Νοµικός τύπος της οντότητας Α.Ε. Άρθρο 29 παρ. 3

γ) Περίοδος αναφοράς 01/01/2016 - 31/12/2016 Άρθρο 29 παρ. 3

δ) ∆ιεύθυνση της έδρας της
οντότητας

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 0 - ΚΕΡΚΥΡΑ Άρθρο 29 παρ. 3

ε) ∆ηµόσιο µητρώο στο οποίο
είναι εγγεγραµµένη η οντότητα

Αρ. ΓΕΜΗ:123238633000 Άρθρο 29 παρ. 3

στ) Παραδοχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας

Η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών µετά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Άρθρο 29 παρ. 3

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό
εκκαθάριση

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. Άρθρο 29 παρ. 3

η) Κατηγορία της οντότητας Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ
µικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του
Ν.4308/2014

Άρθρο 29 παρ. 3

θ) ∆ήλωση ότι οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συµφωνία µε τον Ν.4308/2014

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συµφωνία µε τον Ν.4308/2014.

Άρθρο 29 παρ. 3

ι) Χρηµατοοικονοµικές
δεσµεύσεις, εγγυήσεις,
ενδεχόµενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόµενες υποχρεώσεις) που
δεν εµφανίζονται στον
Ισολογισµό

∆εν υφίστανται Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις,
εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να µην
εµφανίζονται στον Ισολογισµό

Άρθρο 29 παρ. 16

ια) Κάθε δέσµευση που αφορά
παροχές σε εργαζόµενους µετά
την έξοδο από τη υπηρεσία ή
οντότητες οµίλου ή συγγενείς
οντότητες

Άρθρο 29 παρ. 16

ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις
που χορηγήθηκαν στα µέλη
διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών συµβουλίων

∆εν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε µέλη
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συµβουλίων

Άρθρο 29 παρ. 25

ιγ) Υποδείγµατα
χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων που κατήρτισε η
οντότητα

Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισµό του
υποδείγµατος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση
Αποτελεσµάτων Χρήσης του υποδείγµατος Β.6.

Άρθρο 29 παρ. 34

Πληροφορίες που αναφέρονται
στην απόκτηση ιδίων µετοχών
(Εφόσον η εταιρεία επιθυµεί την
απαλλαγή από τη σύνταξη
έκθεσης διαχείρισης - Αρ. πρωτ.
62784/2017)

Σηµειώσεις για την καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών
καταστάσεων:
Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 606.058,78
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 445.840,02.

Άρθρο 16, παρ. 9
Ν.2190/1920

(παραποµπή από
Αρ. πρωτ.

62784/2017)

Γνωστοποίηση Επεξηγηµατικές πληροφορίες ∆ιάταξη

(σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν.2190/1920)



ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΤ Α-993037

ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΤ ΑΒ-822282

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΤ ΑΕ-776762 ΑΡ.Α∆.6853 Α

 
 

 
 

 
 


