ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Σημειώσεις)
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015)
3.Πληροφορίες σχετικά με:
3.α) Την Επωνυμία της οντότητας
3.β) Το νομικό τύπο της οντότητας
3.γ) Την περίοδο αναφοράς
3.δ) Τη διευθυνση της έδρας της οντότητας
3.ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση
3.η) Την κατηγορία της οντότητας
3.θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστασεις εχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο

ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1η ΙΑΝ - 31η ΔΕΚ 2015
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 13 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19528 / 04 / Β / 89 / 64 / (04) ΑΡ. ΓΕΜΗ 1542001000 Α.Φ.Μ. 094254510
Πόλύ μικρή
Οι χρηματοοικονομικές καταστασεις εχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν 4308/2014

34. Οι πολύ μικρές οντότητες πού κάνουν χρήση της επιλογής της παραγραφου 7 δηλώνουν την συγκεκριμένη επιλογή που εχουν Η εταιρεία εχει επιλέξει λόγω της κατηγορίας της (πολύ μικρή ) την σύνταξη συνοπτικου Ισολογισμού και
χρησιμοποιήσει
συνοπτικής Καταστασης Αποτελεσμάτων
16. Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμέυσεων , εγγυήσεων η ενδεχομένων επιβαρύνσεων (ενδεχομενες
υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό, με ενδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που
εχουν παρασχεθεί.

25. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών , διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων
με μνεια του επιτοκίου , των όρων χορηγησης και των ποσών που επιστραφηκαν , διαγραφηκαν λόγω αποποίησης , καθώς και τις
δεσμέυσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους , με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά
για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Λοιπές Σημειώσεις

Δεν υπάρχουν δεσμέυσεις η εγγυήσεις ή επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό

Δεν υπάρχουν ποσά που χορηγήθηκαν στα μέλη ΔΣ η δεσμέυσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους

Μετοχικό κεφάλαιο 31/12/2015: 2.701.460,00¨€ (872.000 Μετοχές των 2,93 €)
Ίδια κεφάλαια 31/12/2015 :
2.804.608,63 €
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές
Αθήνα, 30 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

ΑΔΤ AK 109277
Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ζ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 700667

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΜΜΑΝ.ΚΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 091605

