ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016
1.

Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (Άρθρο 29, παρ. 3)
α) Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (εφεξής «η
Εταιρεία»)
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016
δ)

Διεύθυνση της έδρας: Νικολάου Πλαστήρα 2α, Κομοτηνή.

ε)

Α.Μ.Α.Ε.: 26385/67/Β/92/005
ΓΕ.ΜΗ: 053676611000

στ) Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.
η) Η Διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται
στον ισολογισμό (Άρθρο 29, παρ. 16)
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
β) Εγγυήσεις
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές από την χρήση 2010 έως την χρήση που λήγει
στις 31.12.2016, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το
χρόνο που θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει
σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό.
Δεν εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας.
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3.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
(Άρθρο 29, παρ. 25)

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
4.

Μεταγενέστερα γεγονότα

Με το από 23/3/2017 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €80.448. Η αύξηση είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της
εταιρείας η οποία συγκλήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2016.
5.

Λοιπά θέματα

Στα κονδύλια του Ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» και Παθητικού «Λοιπές υποχρεώσεις»
περιλαμβάνονται υπόλοιπα ύψους € 9.588.962 και € 9.605.169 αντίστοιχα, τα οποία αφορούν συμβατικά
προγράμματα και κυρίως το πρόγραμμα Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
CLLD/LEADER προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Κομοτηνή, 30 Αυγούστου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΜΕΤ ΧΑΛΗΤ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 866465

Α.Δ.Τ. ΑΙ 385800

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 48283
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