
Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 της 31ης Δεκεμβρίου 2016   

(βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει) 
 
Επωνυμία ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 
Νομικός τύπος οντότητας Ανώνυμη Εταιρεία  
Περίοδο αναφοράς Περίοδος 1/1/2016 – 31/12/2016  
Διεύθυνση Λεύκη 111 Κρυονέρι Αττικής 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 63493/04/Β/07/79(2012)  
Αριθμός ΓΕΜΗ 10789053000  

 
Άρθρο 29 § 3στ:  Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας; 

 Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 
 
 
 

Άρθρο 29 § 3ζ:  Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;  Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.  
 
 

Άρθρο 29 § 3η:  Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, 
μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον 
παρόντα νόμο.( Άρθρο 2 ) 
 

 Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία Πολύ Μικρές Οντότητες (Άρθρο 2 § 
2)   
 
 

Άρθρο 29 § 3θ:  Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 
παρόντα νόμο. 
 

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

Άρθρο 29 § 16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών 
δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων 
(ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) 
που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης 
και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν 
παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε 
εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες 
ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 
 

 Η εταιρεία έχει χορηγήσει εγγύηση μέχρι του ποσού των 3.674.919,00 € 
υπέρ της RAVAGO S.A., στα πλαίσια συμβάσεων χρηματοδότησης του 
ομίλου (ανακυκλούμενης πίστωσης), για την οποία έχει ληφθεί η από 
15/04/2016 έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
κατ’ άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920. 
. 

Άρθρο 29 § 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, διαγράφηκαν ή 
δεν εισπράχθηκαν 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. 
 

 Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν 
στα μέλη διοικητικού συμβουλίου. 

Άρθρο 29 § 34: Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση 
της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του 
άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν 
χρησιμοποιήσει. 
 

 Έγινε  χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του 
άρθρου 16, καταρτίστηκε συνοπτικός ισολογισμός Β.5 – συνοπτική 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Β.6.  

 
Κρυονέρι,  31 Μαΐου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & O ΛΟΓΙΣΤHΣ 
ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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