«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.- ADMOTEC S.A.»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Εταιρική χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40059/11/Β/98/26
(Ποσά σε Ευρώ)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/12-31/12/12
Αναπόσβεστη
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
αξία
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
αξία
Α.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
205.498,28
204.541,26
957,02
205.498,28
176.428,44
29.069,84
Ι.
Μετοχικό Κεφάλαιο
896.957,35
497.639,26
399.318,09
809.043,66
335.301,61
473.742,05
( 423.177 μετοχές των 4,81 ευρώ)
1.102.455,63
702.180,52
400.275,11
1.014.541,94
511.730,05
502.811,89
1. Καταβλημένο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως & α΄εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.
ΙΙ.

ΙΙΙ.

Δ.
Ι.

ΙΙ.

IV.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

ΙΙΙ.
225.191,51
3.036.828,98

0,00
1.109.801,18

225.191,51
1.927.027,80

225.191,51
3.036.828,98

0,00
988.328,02

225.191,51
2.048.500,96

2.968.530,69
78.393,33
228.111,19
6.537.055,70

761.564,57
67.459,89
212.055,82
2.150.881,46

2.206.966,12
10.933,44
16.055,37
4.386.174,24

2.564.001,69
78.393,33
228.111,19
6.132.526,70

468.148,74
65.059,89
199.209,50
1.720.746,15

2.095.852,95
13.333,44
28.901,69
4.411.780,55

Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο (ΓΙΙΙ)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

4.680.000,00
18.189,56
4.698.189,56
9.084.363,80

4.680.000,00
18.189,56
4.698.189,56
9.109.970,11

16.106,98
15.161,30

1.218.422,87
393.440,70

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/μενες)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχσεως προκ/λών & πιστώσεων

2.417.643,08
0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

6.807.513,02
0,00

2.417.643,08
21.637,08
0,00
56.360,82
2.495.640,98

Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

2.151.939,18
51.984,39
3.815.787,14

6.807.513,02
0,00
4.777.179,50
17,95
11.584.710,47

6.241,69
825,30
7.066,99

3.549,29
1.142,43
4.691,72

3.222.903,55

15.405.189,33

12.707.542,46

25.017.971,33

Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχ/γήσεις επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3.Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
Μείον: Αποσβ.επιχορ.παγ.ενεργ.
4.Διαφορά εκτίμησης Ν.1297/72 απόσχισης κλάδου

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά
ειδικών διατάξεων νόμων

V.

Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων σε νέο

I.

ΙΙ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
κλειόμ.χρήσης
1/1/12-31/12/12

2.035.481,37

2.035.481,37

23.579,04
496.829,68
-141.812,99
-11,79
378.583,94

23.567,25
496.829,68
-108.001,55
0,00
412.395,38

104.470,08

104.470,08

1.317.527,23
1.421.997,31

715.968,00
820.438,08

-2.680.413,33
-2.149.379,43
-4.829.792,76

-2.149.379,43
0,00
-2.149.379,43

-993.730,14

1.118.935,40

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
Γ.

416.451,33
272.475,97
720.195,58

Ποσά
κλειόμ.χρήσης
1/1/13-31/12/13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Δάνεια Τραπεζών
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
προς συνδεμένες επιχειρήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙ)

64.174,46

515.305,69

7.044.586,28
7.108.760,74

0,00
515.305,69

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λ/μός βραχυπρόθεσμων υποχρ.
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπ.υποχρ.πληρ.στην επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

4.766.180,46
8.095,00
301.938,02
0,65
338.347,29
303.461,90
821.792,33
52.696,21
6.592.511,86

18.343.047,71
2.024.018,01
507.110,67
744.955,30
651.568,26
437.982,40
630.000,00
45.047,89
23.383.730,24

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

13.701.272,60

23.899.035,93

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

12.707.542,46

25.017.971,33

Ποσά
κλειόμ.χρήσεως
1/1/13-31/12/13
-2.674.175,19
-2.149.379,43

Ποσά
κλειόμ.χρήσεως
1/1/12-31/12/12
-2.142.379,42
-112.314,94

0,00
-4.823.554,62

112.314,94
-2.142.379,42

Σημείωση:
1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση το Ν. 2065/1992 έγινε την 31/12/2012 και η υπεραξία που προέκυψε ευρώ 135.755,48 κατά ποσό ευρώ 112.314,94 συμψηφίστηκε με ζημιές προηγούμενων χρήσεων
και το υπόλοιπο ποσό ευρώ 23.440,54 εμφανίζεται στο λογαριασμό του παθητικού Α-ΙΙΙ-2. "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων".

Ι.

ΙΙ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
3.659.736,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων
3.128.273,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
531.462,83
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
639.305,78
Σύνολο
1.170.768,61
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.221.016,11
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
61.839,81
3.282.855,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
-2.112.087,31
ΜΕΙΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
0,63
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
365.583,97
-365.583,34
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ/σεως
-2.477.670,65
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Εκτακτα κέρδη
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

495.130,17
0,00

495.130,17

690.810,61
824,10
0,00

691.634,71

5.575.846,56
4.703.404,80
872.441,76
33.737,00
906.178,76
2.509.577,35
279.695,20
0,32
352.542,84

-196.504,54
-2.674.175,19

2.789.272,55
-1.883.093,79
-352.542,52
-2.235.636,31

Καθαρά αποτ/ματα κέρδη(ζημίες) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
Mείον: Συμψηφισμός ζημιών προηγ. χρήσεων
με υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων
Υπόλοιπο
Μείον:1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσ.λειτ.κόστος φόροι
λειτουργικό κόστος φόροι
Σύνολο
Ζημιές σε νέο

108.005,63
0,00

620.585,78
620.585,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/12-31/12/12

13.719,15
0,00
1.029,59

0,00

0,00

-6.238,14
-6.238,14

-7.000,01
-7.000,01

-4.829.792,76

-2.149.379,43

108.005,63

14.748,74

93.256,89
-2.142.379,42

848.263,85
0,00
-2.674.175,19

848.263,85

0,00
-2.142.379,42

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Θήβα 30 Απριλίου 2014
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 084725

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΑΔΤ: Χ 199321

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΖ 492194

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως
αποτελεσμάτων της χρήσης 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 δικλείδες 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. 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 εξόδων εγκατάστασης ποσού ευρώ 350.000,00 περίπου, με συνέπεια η
αναπόσβεστη αξία των εξόδων αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
2. 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 ενσώματων ακινητοποιήσεων ποσού ευρώ 647.000,00 περίπου, με συνέπεια η
αναπόσβεστη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), σε προηγούμενη χρήση (2011), μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων συνολικού ποσού ευρώ 2.503.014,49 καταχωρήθηκαν στο
λογαριασμό «Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός», αντί να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2011, με συνέπεια το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το αναπόσβεστο
υπόλοιπο του λογαριασμού, που στις 31/12/2013 ανέρχεται σε ευρώ 1.795.973,19.
4. Στους λογαριασμούς υποχρεώσεων (Λογ. «Δάνεια Τραπεζών», «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» και «Μακρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση») περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 910.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αναλογούντες τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 120.000,00 περίπου, με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές και η ζημιά
της χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα.
5. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 82.000,00 περίπου, για πρόσθετους φόρους που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012, ο οποίος διενεργήθηκε από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82,
παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, με συνέπεια οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο και η ζημιά της χρήσης να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα.
6. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010, 2011 και 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 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. Από 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 1 έως 5 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 6, που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση 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.
Θέμα έμφασης.
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση της παραγράφου 13 του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας
υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό των ευρώ 3,4 εκ. περίπου και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της έχει καταστεί αρνητικό. Στην ίδια παράγραφο του προσαρτήματος παρατίθενται και οι δράσεις της διοίκησης της
εταιρείας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
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