
Α/Α Νόμισμά : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις: Δεν έγινε

Απαιτούμενη Γνωστοποίηση Δεν έγινε.
1 Σχετικό άρθρο του Νόμου :29 παρ.3

α Επωνυμία της οντότητας. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. 
β Νομικός τύπος της οντότητας. ΑΕ
γ Περίοδος αναφοράς. 01/07/2021 ΕΩΣ 30/06/2022
δ Διεύθυνση της έδρας της οντότητας. ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΚ 52200 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ε
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα & αριθμός Μητρώου
αυτής

ΜΑΕ 38027/54/Β/97/003                                          Αρ.ΓΕΜΗ : 
124108932000

στ
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή
όχι;

NAI

ζ Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση; ΌΧΙ
η Κατηγορία της οντότητας Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία

θ

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με το νόμο.

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλωνει ότι: "Οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο
4308/2014".

2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικων δεσμεύσεων , εγγυήσεων ή 
ενδεχομένων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζνται 
στο ισολογισμό

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν 
παρασχεθεί

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

Δεσμεύσες που αφορούν παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες , γνωστοποιείται 
ξεχωριστά

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη

διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του

επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν ή δεν

επιστράφηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν

για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά

γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

ΌΧΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

Επιτόκιο ΌΧΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
Όροι χορήγησης ΌΧΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
Ποσά που επιστράφηκαν , διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω
αποποίησης

ΌΧΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση ΌΧΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του 
άρθρου 16, του Ν. 4308/2014

ΝΑΙ

4 Σημείωση : Άλλες σημειώσεις με σκοπό την  καλύτερη κατανόηση χρήσης των 

οικονομικών καταστάσεων , παραγραφος ΙΕ

Το μετόχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 995.994,90 ευρώ, ολοσχερώς 

καταβλημένο και τα ίδια κεφάλαια αυτής είναι -13211,78 ευρώ
Λακκώματα 12/12/2022
Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης  Φιλιάδης Βασίλειος 
     Α.Δ.Τ. ΑΗ298976 Α.Δ.Τ. ΑΕ339230

Αρετή Αναστασοπούλου   ΑΔΤ Ν726477/30-11-83   Ά Τάξης 8394 

Ο Λογιστής

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014)
Της επιχείρησης : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΟΣΠΡΙΩΝ )

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/07/2021 έως 30/06/2022
Μέγεθος οντότητας : "Πολύ μικρή οντότητα"


