
                                       

Σελίδα 1 από 3                                                                                                4.3.1.1-Παράρτημα 13α 

          
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 
Μέτρο 4.3: Λειτουργία της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης 

με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 
 
  

 
 
 

«Σχέδιο Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των 
Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο)» 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13α: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

4.1/4.3.1.1/01/09.2019 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

 
ΤΟΔΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ 

 
 
 
 



                                       

Σελίδα 2 από 3                                                                                                4.3.1.1-Παράρτημα 13α 

          
 

 

Βεβαίωση Ανεξάρτητων Εγκεκριμένων Ελεγκτών για σκοπούς παραχώρησης 
χορηγίας  

Προς: Διοικητικό Συμβούλιο της  
…………………………………… 
…………………………………… 
 
Με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας/επιχείρησης 
…………………………………………….. με αριθμό εγγραφής ………………… για το/α έτος/η που έληξε/αν στις 
31 Δεκεμβρίου 20.. [και 31 Δεκεμβρίου 20.. ][εάν εφαρμόζεται] επί των οποίων εκφράσαμε γνώμη 
χωρίς επιφύλαξη/με την πιο κάτω αναφερόμενη επιφύλαξη: 
……………………………………………………………………………………..……στις ………………….. [και ……...αντίστοιχα] 
[εάν εφαρμόζεται]  , έχουμε τη γνώμη ότι [δεν υπάρχει οτιδήποτε που να δεικνύει ότι] [διαγράψτε 
εάν δεν ισχύει] η επιχείρηση κατά την 31η Δεκεμβρίου, 20 .. [και 31 Δεκεμβρίου 20.. ][εάν 
εφαρμόζεται]   ενέπιπτε στην έννοια της «προβληματικής επιχείρησης» όπως ορίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη 
διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014/C 249/01 
με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2014.  Συγκεκριμένα μια επιχείρηση θεωρείται προβληματική όταν, εάν 
δεν υπάρξει παρέμβαση από το κράτος, οδηγείται προς σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση 
βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.  
 
Υποβάλλεται συμπληρωμένος ο πιο κάτω κατάλογος ελέγχου προς επιβεβαίωση της πιο πάνω 
γνώμης και το συμπληρωμένο Παράρτημα προς τεκμηρίωση του καταλόγου ελέγχου.   Σε κάθε 
σκέλος του ερωτήματος όπου η απάντηση συμπληρώνεται με «ΝΑΙ» προχωράτε στο επόμενο 
σκέλος του ιδίου ερωτήματος 
 

Ερ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1α Πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (δημόσιες και ιδιωτικές 
εταιρείες)1;  

  

1β Η εταιρεία, έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του subscribed share capital της 
λόγω συσσωρευμένων ζημιών, δηλαδή όταν από την αφαίρεση των 
συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που 
θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει 
αρνητικό σωρευτικό ποσό που να υπερβαίνει το ήμισυ του subscribed share 
capital  (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
Εάν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» η εταιρεία εμπίπτει στον ορισμό της 
προβληματικής επιχείρησης 

  

2α Πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν 
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (συνεταιρισμοί)2 

  

2β Η εταιρεία, έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως 
εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών 
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ); 
Εάν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» η εταιρεία εμπίπτει στον ορισμό της 
προβληματικής επιχείρησης 

  

 
1 Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη 
εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο. 
2 Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη 
ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της 
οδηγίας 2013/34/ΕΕ. 
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3α Πρόκειται για εταιρεία;   

3β Η εταιρεία υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή  πληροί τις 
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή 
της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της; 
Εάν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» η εταιρεία εμπίπτει στον ορισμό της 
προβληματικής επιχείρησης 

  

4α Πρόκειται για επιχείρηση που δεν εμπίπτει στον ορισμό της ΜΜΕ;3   

4β Για τα τελευταία δύο οικονομικά έτη της επιχείρησης  
i. ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν 

υψηλότερος του 7,5; και 
ii. τα κέρδη προ τόκων και φόρων της επιχείρησης (EBITDA) προς τον 

δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κυμαίνονταν 
κάτω από το 1,0; 

(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
Εάν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» η εταιρεία εμπίπτει στον ορισμό της 
προβληματικής επιχείρησης 

  

5 H επιχείρηση ενώ έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, δεν έχει ακόμη 
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης; 
Εάν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» η εταιρεία εμπίπτει στον ορισμό της 
προβληματικής επιχείρησης 

  

6 H επιχείρηση ενώ έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, υπόκειται ακόμη σε 
σχέδιο αναδιάρθρωσης; 
Εάν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» η εταιρεία εμπίπτει στον ορισμό της 
προβληματικής επιχείρησης 

  

7 Πρόκειται για επιχείρηση που εμπίπτει στον ορισμό της ΜΜΕ αλλά δεν 
πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ή απεριόριστης ευθύνης;  
Εάν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης δεν 
εφαρμόζεται  

  

 
 

 
……………………………. 
(Υπογραφή των ελεγκτών) 

 
…………………………………….. 
(Ημερομηνία της βεβαίωσης των Ελεγκτών) 
 

……………………………. 
(Αριθμός μητρώου ΣΕΛΚ) 

 

 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 (Διεύθυνση των Ελεγκτών)  
 
 
Επισυνάπτεται μαζί και το Παράρτημα 13β και ο Πίνακας μη προβληματικής επιχείρησης (σε 
ψηφιακή μορφή). 

 
3 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η διάκριση τους σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, είναι αυτές που ορίζονται σύμφωνα 
με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ 


