ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 52η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 797/01/ΝΤ/Β/86/126(02) ΓΕΜΗ: 122150799000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αξία Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ/στη αξία

Αξία Κτήσεως

Αποσβέσεις

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

2.048.882,20

1.162.080,66

886.801,54

2.048.882,20

1.114.308,89

Αναπ/στη αξία
934.573,31

319.305,29

319.304,47

0,82

319.305,29

319.304,46

0,83

32.173,54

32.173,34

0,20

32.173,54

32.173,34

0,20

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης

Ποσά προηγ.

χρήσης 2014

χρήσης 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι

Μετοχικό Κεφάλαιο

ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις

(16.600 μετοχές των 19,00 ευρώ)

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχ/ματα-τεχνικές εγκαταστάσεις

1. Καταβλημένο κεφάλαιο

315.400,00

315.400,00

15.660,00

15.660,00

33.729,33

32.431,79

ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής

λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

0,00

0,00

0,00

9.028,01

9.027,95

0,06

523.783,51

520.035,22

3.748,29

523.783,51

518.461,76

5.321,75

875.262,34

871.513,03

3.749,31

884.290,35

878.967,51

5.322,84

ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

Επιχ/γήσεις επενδύσεων
3. Επιχ/γήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ/κού
ΙV Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
V Αποτελέσματα εις νέο

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

320.100,00

365.100,00

1.500,00

2.760,00

95.101,44

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

95.101,44

416.701,44

462.961,44

420.450,75

468.284,28

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ Απαιτήσεις

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

326.735,78

313.372,83

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ΑΙV+ΑV)

691.525,11

676.864,62

105.170,68

122.285,36

2.000.000,00

2.000.000,00

4.628.897,80

2.403.441,22

Β

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού
Γ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Πελάτες

1.607.384,09

Μείον: Προβλέψεις

1.798.498,54

0,00

1.607.384,09

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

ΙΙ

24.000,00

1.774.498,54

300.000,00

368.507,39

6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα

455.000,00

0,00

2α Επιταγές πληρωτέες

744.182,15

2.795.535,92
315.676,93

συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων

69.421,96

134.890,41

4. Προκαταβολές πελατών

282.542,10

10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες

231.610,90

231.610,90

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

140.639,63

46.585,65

39.266,43

169.711,86

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

79.407,18

137.852,52

11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων

9.263.655,79

9.580.925,23

11.511.339,17

12.260.144,33

ΙV Διαθέσιμα

9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
11. Πιστωτές διάφοροι

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)

2.354,00

3.175,96

30.730,33

37.241,17

33.084,33

40.417,13

11.544.423,50

12.300.561,46

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

65.426,78

28.439,71

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

28.283,09

11.489,52

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ

93.709,87

39.929,23

12.945.385,66

13.743.348,28

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

10.131.589,56

10.927.092,30

12.131.589,56

12.927.092,30

17.100,31

17.106,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ +Δ)

12.945.385,66

13.743.348,28

33.000,00

68.000,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

και εμπράγματων ασφαλειών

33.000,00

68.000,00

και εμπράγματων ασφαλειών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ι

356.447,81
4.871.552,25

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)

489.694,05
3.311.226,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2014

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Ποσά προηγ.
χρήσης 2013

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Kόστος πωλήσεων

5.051.198,49

5.022.406,15

3.512.939,50

3.536.360,72

Σύνολο

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

1.538.258,99

1.486.045,43

Μείον: Φόρος εισοδήματος

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

158.488,00

76.397,40

1.696.746,99

1.562.442,83

507.872,56

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

574.875,33

883.444,37

1.391.316,93

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκματαλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρ/φων
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1.503.841,96

-66.819,96

21.962,15

21.962,15

333.987,06

20.408,19

20.149,46

328.033,32

313.837,60

1.297,54

464,77

326.735,78
328.033,32

313.372,83
313.837,60

36.734,25

31.12.2014

( Ποσά σε ευρώ)

31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
20.407,66
579,80

6.128,55
20.987,46

809,77

7.096,31
3.048,04

Εισπράξεις από πελάτες
6.938,32

Πληρωμές σε προμηθευτές,πιστωτές και εργαζόμενους

28.386,05

214.384,53

3. 'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων

Ταμιακές Ροές από τις λειτουργικές
δραστηριότητες

0,00
-203.541,42

224.528,88

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

2.725,25

31.111,30

-24.172,98

35.068,68

ΜΕΙΟΝ : Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων

49.345,24

Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος

49.345,24

12.561,27
72.359,81

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

72.359,81

0,00

35.068,68

12.561,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31.12.2014
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2014 & 01.01.2013 αντίστοιχα)

684.452,81

13.362,95

-8.052,96

1.297,54

464,77

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσ. (31.12.2014 & 31.12.2013 αντίστοιχα)

31.12.2013

676.864,62

Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους

691.525,11

676.864,62

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

321.425,79

348.441,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

-21.866,62

238.610,10

3.'Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χρήση 2013
12.561,27

313.372,83

95,53
0,00

66.821,40

ΙΙ. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα

2. Έκτακτες ζημιές

8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον

58.600,87

1,44
45.608,16

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Κέρδη εις νέο

Χρήση 2014
35.068,68

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.Τακτικό αποθεματικό

928.966,63

305.430,06

21.213,24

Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών) προηγ.χρησεων

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές Ροές από τις λειτουργικές
δραστηριότητες

5.230.673,95

5.167.399,72

-5.256.760,41

-5.082.711,60

-26.086,460

84.688,12

-27.507,84

-266.222,99

-53.594,30

-181.534,87

0,00

0,00

46.260,06

29.250,00

1,44

95,53

46.261,50

29.345,53

0,00

-15,08

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων πάγιων και
άυλων στοιχείων
Εισπράξεις απο πώληση συμμετοχών, ενσώματων
παγίων,άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών
στοιχείων
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των
στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων
Καθαρές ταμειακές
δραστηριότητες

Ροές

από

επενδυτικές

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

& ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΦΙΩΤΗΣ

Α.Δ. Α.Τ. ΑΑ805199

ΑΔ. Α.Τ. Φ 003732

ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΗΣ 0013475

0,00

-15,08

Καθαρή αύξηση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως

-7.332,80

-152.204,42

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως

40.417,13

192.621,55

33.084,33

40.417,13

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ'' Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Α.Ε.'', που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές
Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις
διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων
περιλαμβάνονται και απαιτήσεις που είναι σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 1.100 χιλ. περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση
μέρους των απαιτήσεων αυτών. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη
ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 600 χιλ. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα
της προηγούμενης χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 600 χιλ. 2) Στο λογαριασμό ''Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" ποσού ευρώ 320.100 απεικονίζεται η αξία κτήσης εταιρικών μεριδίων πέντε (5) εταιριών
περιορισμένης ευθύνης εκ των οποίων οι οικoνομικές καταστάσεις της μίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτη Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 218 χιλ περίπου. Κατά
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη υποτίμησης αυτών των εταιρικών μεριδίων για την προκύπτουσα διαφορά ποσού
ευρώ 102 χιλ., με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 102 χιλ. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.
2190/1920 και ΕΓΛΣ), σε προηγούμενες χρήσεις, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των Λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως συνολικού ποσού ευρώ 805 χιλ. περίπου με συνέπεια η αξία των εξόδων αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη
υποχρέωση. Α̟πό τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που
μνημονεύονται στην παράγραφο ''Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη'', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ''ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Α.Ε.'' κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2014, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις
διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Θέματα Έμφασης: Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας,
αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του ελέγχου έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών
θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8, 10434. Αθήνα
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