ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΜΔΖΝΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ Α.Δ ΟΣΑ
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΖ 31/12/2016 ΤΜΥΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ Ν.4308/2014
ύμτχμα με ςα Δ.Λ.Π. Ποξράοςημα (μικοώμ επιυειοήρεχμ)
ημειώρειπ επί ςχμ υοημαςξξικξμικώμ καςαρςάρεχμ
31ηπ Δεκεμβοίξσ 2016
Επχμσμία
(Παο. 3(α) άοθοξσ 29)
Νξμικόπ ςύπξπ
(Παο. 3(β) άοθοξσ 29)
Πεοίξδξπ αματξοάπ
(Παο. 3(γ) άοθοξσ 29)
Διεύθσμρη έδοαπ
(Παο. 3(δ) άοθοξσ 29)

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΜΔΖΝΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ
ΑΔ ΟΣΑ

01/01/2016-31/12/2016

ΟΜΖΡΟΤ ΚΑΙ ΜΑΙΕΩΝΟ 50 ΚΑΛΑΜΑΣΑ

Δημόριξ μηςοώξ
(Παο. 3(ε) άοθοξσ 29)
Σσμευιζόμεμη δοαρςηοιόςηςα
ΝΑΙ
(Παο. 3(ρς) άοθοξσ 29)

Εκκαθάοιρη
(Παο. 3(ζ) άοθοξσ 29)
Καςηγξοία ξμςόςηςαπ
(Παο. 3(η) άοθοξσ 29)

ΌΦΙ

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΖ

Καςάοςιρη υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ
(Παο. 3(θ) άοθοξσ 29)
Παοάγξμςεπ πξσ θέςξσμ ρε κίμδσμξ ςημ ποξξπςική ςηπ ξμςόςηςαπ χπ ρσμευιζόμεμη
δοαρςηοιόςηςα

Οι υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ έυξσμ καςαοςιρςεί ρε πλήοη ρσμτχμία με ςξ Ν.4308/2014

Δεμ σπάουξσμ παοάγξμςεπ πξσ θέςξσμ ρε κίμδσμξ ςημ αποόρκξπςη ρσμέυιρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ εςαιοείαπ.

(Παο. 4 άοθοξσ 29)
Σσμξπςική αματξοά ςχμ λξγιρςικώμ πξλιςικώμ πξσ ακξλξσθεί η ξμςόςηςα για ςα
επιμέοξσπ ρςξιυεία ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ ςηπ καςαρςάρεχμ.
(Παο. 5 άοθοξσ 29)

Οι εκςιμήρειπ ςηπ διξίκηρηπ και η εταομξγή ςχμ λξγιρςικώμ αουώμ και μεθόδχμ για ςημ αμαγμώοιρη ςχμ ερόδχμ,
ενόδχμ, πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ, σπξυοεώρεχμ και γμχρςξπξιήρεχμ βαρίζξμςαι ρςημ εμπειοία ςξσ παοελθόμςξπ και
ρςξ εταομξρςέξ λξγιρςικό πλαίριξ και θεχοξύμςαι εύλξγεπ για ςη ρύμςανη ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ. ξι
λξγιρςικέπ εκςιμήρειπ εμ ποξκειμέμχ ατξοξύμ κσοίχπ ςξμ σπξλξγιρμό ςχμ απξρβέρεχμ ςχμ παγίχμ (χτέλιμη ζχή ςχμ
παγίχμ), ςξμ έλεγυξ απξμείχρη ςχμ απαιςήρεχμ και ςσυόμ ποξβλέφειπ, και επαμενεςάζξμςαι ςξσλάυιρςξμ ρε εςήρια
βάρη.

Παοεκκλίρειπ σπξυοέχρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 16

Δεμ σπάουξσμ

(Παο. 6 άοθοξσ 29)
Σσρυέςιρη πεοιξσριακξύ ρςξιυείξσ με πεοιρρόςεοα από έμα κξμδύλια ςξσ ιρξλξγιρμξύ

Δεμ σπάουξσμ

(Παο. 7 άοθοξσ 29)
Πίμακαπ εμρώμαςχμ και άσλχμ παγίχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ

(Παο. 8 άοθοξσ 29)

Πίμακαπ Μεςαβξλήπ παγίχμ
ΑΞΙΑ ΚΣΖΖ
Γ.Ι. Αρώμαςεπ ακιμηςξπξιήρειπ
16. Αρώμαςεπ ακιμ/ρειπ
34.846,75
ύμξλξ αρώμαςχμ ακιμηςξπξιήρεχμ
34.846,75
Γ.ΙΙ. Δμρώμαςεπ ακιμηςξπξιήρειπ
10. Γήπεδα - Οικόπεδα
11. Κςίοια και ςευμικά έογα
10.887,73
12. Μηυαμήμαςα κ.λ.π.
94.560,63
13. Μεςατξοικά μέρα
275.777,70
14. Έπιπλα και λξιπόπ ενξπλιρμόπ
99.221,98
15. Ακιμηςξπξιήρειπ σπό εκςέλερη
ύμξλξ εμρώμαςχμ ακιμηςξπξιήρεχμ 480.448,04
Γεμικό ρύμξλξ ακιμηςξπξιήρεχμ
515.294,79

Πεοίπςχρη επιμέςοηρηπ ρςημ εύλξγη ανία

ΑΠΟΒΔΔΙ
30.977,52
30.977,52

7.039,39
49.797,32
194.397,32
91.595,44
342.829,47
373.806,99

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΙΑ
3.869,23
3.869,23

3.848,34
44.763,31
81.380,38
7.626.54
137.618,57
141.487,80

Δεμ σπάουξσμ

(Παο. 10 άοθοξσ 29)
Χοέξπ ςηπ ξμςόςηςαπ πξσ καλύπςεςαι από εναρταλίρειπ

Δεμ σπάουξσμ

(Παο. 13 άοθοξσ 29)
Τα πξρά ςχμ σπξυοεώρεχμ ςηπ ξμςόςηςαπ πξσ καθίρςαμςαι απαιςηςά μεςά από πέμςε
(5) έςη από ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξύ.

Δεμ σπάουξσμ

(Παο. 14 άοθοξσ 29)
Χοημαςξξικξμξμικέπ δερμεύρειπ-εγγσήρειπ
(Παο. 16 άοθοξσ 29)
Έρξρα ή ένξδα ιδιαιςέοξσ ύφξσπ ή ιδιαίςεοηπ ρσυμόςηςαπ ή ρημαρίαπ
(Παο. 17 άοθοξσ 29)

Έυει γίμει ποόβλεφη για απξζημείχρη ποξρχπικξύ με 31/12/2016 πξρξύ εσοώ …ΜΖΔΔΝ.Δπίρηπ ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ
αμέουξμςαι ρςξ πξρό ςχμ 112.195,50 €
Σα έρξδα ςηπ εςαιοείαπ ποξέουξμςαι από ςημ Πεοιτέοεια Πελξπξμμηρξσ και ςξσπ Καλλικοαςικξύπ Δήμξσπ ςηπ
Μερρημίαπ.

Πξρό ςόκχμ πεοιόδξσ με ςξ ξπξίξ ασνήθηκε ςξ κόρςξπ απόκςηρηπ αγαθώμ και
σπηοεριώμ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 20

Δεμ σπάουξσμ

(Παο. 18 άοθοξσ 29)
Μέρξπ όοξπ απαρυξλξύμεμχμ ρςη πεοίξδξ.

Απαρυξλξύμεμξι: ...5.... έμμιρθξι
Αμξιβέπ έμμιρθξσ ποξρχπικξύ ......77.647,36 €
Δογξδξςικέπ ειρτξοέπ
.....26.145,90 €
Απξζημειώρειπ απξλύρεχπ
.........
0,00 €

Απαρυξλξύμεμξι: ...5.... έμμιρθξι
Αμξιβέπ έμμιρθξσ ποξρχπικξύ ......77.647,36 €
Δογξδξςικέπ ειρτξοέπ
.....26.145,90 €
Απξζημειώρειπ απξλύρεχπ
.........
0,00 €

(Παο. 23α άοθοξσ 29)
Ποξκαςαβξλέπ και πιρςώρειπ ρε μέλη Δ.Σ.

Δεμ σπάουξσμ

(Παο. 25 άοθοξσ 29)
Άοθοξ 30, παοαγο. 9, Ν. 4308/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.

Οι μικοέπ ξμςόςηςεπ παοέυξσμ πληοξτξοίεπ μόμξ ςχμ παοαγοάτχμ 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 ςξσ άοθοξσ 29
ςξσ Ν. 4308/2014

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Τ964006

ΦΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ.Ο.Ε 53449
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ
ΡΕΚΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 242510

