
1
 Αφορά δθμόςιεσ & ιδιωτικζσ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Παράρτθμα Ι τθσ οδθγίασ 2013/34/ΕΕ). 

2
 Κατά περίπτωςθ το «μετοχικό κεφάλαιο» περιλαμβάνει τυχόν διαφορά από ζκδοςθ μετοχών υπζρ το άρτιο.

 

3 
Αφορά ομόρρυκμεσ και ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ *ςυνεταιριςμοφσ+ (Παράρτθμα ΙΙ τθσ οδθγίασ 2013/34/ΕΕ). 

*Να διαγραφεί εκείνο που δεν ιςχφει.
 

 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 2014-2020 
«Ανταγωνιςτικότητα & Αειφόροσ Ανάπτυξησ» 

 

Σχζδιο Ψηφιακήσ Αναβάθμιςησ των Επιχειρήςεων 
 

Βεβαίωςη ελεγκτή για ςκοποφσ παραχώρηςησ ενίςχυςησ ςε μη προβληματικζσ 
επιχειρήςεισ 

 
Βεβαιώνεται ότι θ εταιρεία/ επιχείρθςθ …………..……………………………………………………………..... με 
αρικμό εγγραφισ …………………..………..…, δεν εμπίπτει ςτην ζννοια τησ «προβληματικήσ 
επιχείρηςησ» όπωσ ορίηεται ςτισ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ 
για τθ διάςωςθ και αναδιάρκρωςθ μθ χρθματοπιςτωτικών προβλθματικών επιχειριςεων 
(2014/C 249/01). 
 
 (ςθμειώςτε «» όπου εφαρμόηει) 

 Βάςει των ελεγμζνων οικονομικών καταςτάςεων τθσ εταιρείασ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 
31 Δεκεμβρίου 2017 (ι 2018 ςε περίπτωςθ που ζχουν ετοιμαςτεί) επί των οποίων 
εκφράςαμε γνώμθ χωρίσ επιφφλαξθ/ με τθν πιο κάτω αναφερόμενθ επιφφλαξθ* 
…………………………………………………...………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………., ςτισ …………..……………..: 

 θ εταιρεία1 δεν ζχει απολζςει πάνω από το μιςό του κεφαλαίου²  που ζχει 
εκδοκεί/ καλυφκεί λόγω ςυςςωρευμζνων ηθμιών (αυτό ιςχφει όταν από τθν 
αφαίρεςθ των ςυςςωρευμζνων ηθμιών από τα αποκεματικά - και όλα τα άλλα 
ςτοιχεία που κεωροφνται εν γζνει ωσ μζροσ των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ - 
προκφπτει αρνθτικό ςωρευτικό ποςό που υπερβαίνει το ιμιςυ του κεφαλαίου που 
ζχει εκδοκεί / καλυφκεί).  
 

 θ εταιρεία³ ςτθν οποία τουλάχιςτον οριςμζνα μζλθ ζχουν απεριόριςτθ ευκφνθ για 
τα χρζθ τθσ, δεν ζχει απολζςει πάνω από το ιμιςυ του κεφαλαίου τθσ, όπωσ 
εμφανίηεται ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ εταιρείασ, λόγω ςυςςωρευμζνων ηθμιών. 

     ή 

 Η πιο πάνω μικρομεςαία επιχείρθςθ (ΜμΕ) υφίςταται για διάςτθμα μικρότερο των τριών 
ετών. 
 

Επιπρόςκετα, βεβαιώνεται ότι δεν πρόκειται για επιχείρθςθ που υπάγεται ςε ςυλλογικι 
πτωχευτικι διαδικαςία ι πλθροί τισ προχποκζςεισ του εκνικοφ δικαίου που τθν διζπει όςον 
αφορά τθν υπαγωγι τθσ ςε ςυλλογικι πτωχευτικι διαδικαςία μετά από αίτθμα των 
πιςτωτών τθσ. 
 
 
Όνομα Ελεγκτι: ……………….………………………………………………..…....        
 
 
Υπογραφι Ελεγκτι: ……………………………………..…………… 
 
 
 
Σφραγίδα ελεγκτικοφ γραφείου:……….…………………..…..           Ημερομθνία:……………………..        
 


