ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α. Β. Ε. Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ποσά σε ευρώ)
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44762/58/Β/99/027 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 052362648000
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

306.998,74

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

227.731,48

79.267,26

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
275.169,96

223.987,68

51.182,28

84.217,10

82.366,20

1.850,90

78.317,10

60.698,85

17.618,25

436.917,27
11.101.146,03

0,00
4.180.070,96

436.917,27
6.921.075,07

436.917,27
11.065.941,98

0,00
3.836.255,75

436.917,27
7.229.686,23

10.599.507,65
2.410.580,39
882.487,90
250.277,24
25.680.916,48

6.964.142,28
1.806.396,22
616.541,33
0,00
13.567.150,79

3.635.365,37
604.184,17
265.946,57
250.277,24
12.113.765,69

10.433.850,75
2.312.970,56
808.197,69
900.733,23
25.958.611,48

6.406.079,03
1.630.704,34
560.608,33
0,00
12.433.647,45

4.027.771,72
682.266,22
247.589,36
900.733,23
13.524.964,03

25.765.133,58

13.649.516,99

12.115.616,59

26.036.928,58

12.494.346,30

13.542.582,28

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2014

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I.Μετοχικό Κεφάλαιο
(1.992.978 Μετοχές των 3,00 ευρώ)
1.Καταβλημένο
2.Οφειλόμενο

III.Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

IV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Έκτακτα αποθεματικά
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

5.945.922,00
33.012,00
5.978.934,00

5.054.779,64
860.104,36
5.914.884,00

0,94
1.269.888,06
1.269.889,00

64.050,94
226.888,06
290.939,00

162.650,15
27.790,06
3.797.460,49
3.987.900,70

153.614,21
27.790,06
3.698.960,49
3.880.364,76

551,30

667,82

11.237.275,00

10.086.855,58

5.921.178,98

6.621.649,91

6.513.114,51
7.713.007,50
6.869.723,51
971.274,20
534.983,15
783.999,57

7.715.583,21
6.799.867,93
6.585.698,40
1.269.678,52
410.496,07
764.029,74

2.455.411,35
685.676,79
26.527.190,58

3.067.125,53
704.053,51
27.316.532,91

32.448.369,56

33.938.182,82

57.725,64

10.754,01

43.743.370,20

44.035.792,41

96,00

91,00

V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

39.666,52

38.805,35

12.155.283,11

13.581.387,63

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓII+ΓΙΙΙ)

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια τραπεζών

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα
4.Α' & βοηθ.ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου
- Στις τράπεζες σε εγγύηση
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση
11.Χρεώστες διάφοροι

306.221,06
5.611.000,94

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

40.484,49
843.706,71
5.555.584,75
1.156.250,80
7.596.026,75

39.826,95
1.503.978,64
4.230.242,49
1.181.262,44
6.955.310,52

14.550.827,30

15.284.088,98

45.729,18

49.229,18
577.476,68
5.379.458,82

5.917.222,00
1.034.252,45
33.012,00
1.142.911,75
22.723.954,68

5.956.935,50
895.901,22
33.116,36
64.326,31
22.283.597,55

214.418,61
968.449,26
1.182.867,87

141.438,06
1.022.876,37
1.164.314,43

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

31.502.849,30

30.403.222,50

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων

5.970,53

0,00

43.743.370,20

44.035.792,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

96,00

91,00

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

Σημειώσεις:1) Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών, ποσού 5.165.000,00 ευρώ, προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008, ανέρχονταν στο ποσό των 5.279.207,81 ευρώ. 2) Kατά την
Σημειώσεις:
1) Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών, ποσού 9.685.300,00 ευρώ, προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονταν στο ποσό των
13.509.267,62 ευρώ. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έγινε κατά τη χρήση 2012. 3) Με την από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της εταιρίας έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 64.050,00 € με την έκδοση 21.350 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων του Ν.
2065/92 που είχε δημιουργηθεί κατά τη χρήση 2012. Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν από το Επιμελητήριο Πιερίας την 20/2/2015.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβριου 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:
Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης
Πλέον:
1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
MEION:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
ΙΙ.MEIΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων
Μείον:Oι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

67.937.393,56
58.785.693,32
9.151.700,24
17.685,00
9.169.385,24
337.940,36
6.853.268,99
3.039,99
-1.343.119,88

0,00
0,00
214,09
0,00
128.602,75
0,00
95.773,04

1.158.914,49
1.158.914,49

333.983,35
6.365.755,54

7.191.209,35
1.978.175,89

28.190,98
-1.448.811,58

-1.340.079,89
638.096,00

214,09

224.375,79

68.522.484,34
59.973.551,72
8.548.932,62
9.847,00
8.558.779,62

-224.161,70
413.934,30
0,00
413.934,30

204.309,32
0,00
0,00
174.097,93
69.833,89
0,00
20.738,38

6.699.738,89
1.859.040,73
-1.420.620,60
438.420,13

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ. χρήσεως
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
2.Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.Τακτικό αποθεματικό
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299/04
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμ.
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014
χρήσεως 2013
413.934,30
667,82
-159.319,67
255.282,45
-136.795,21
-10.400,00
108.087,24

606.815,34
196,81
-49.501,85
557.510,30
-93.504,00
-17.717,88
446.288,42

9.035,94
98.500,00
551,30
108.087,24

20.620,60
425.000,00
667,82
446.288,42

378.407,25

90.572,27
1.259.575,15
1.140.135,38

287.834,98
726.255,11
119.439,77
606.815,34

Kατερίνη, 30 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Θ. ΙΩΑΚΕΙΜ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 437589

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 954113

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αρ. Αδείας Ο. Ε. Ε. 329 - Α' Τάξεως

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ A.Β.Ε.E."

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας "ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ A.Β.Ε.E.", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014 την κατάσταση
αποτελεσμάτων 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
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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 2.400.000,00 ευρώ περίπου. Για τις
απαιτήσεις αυτές καθώς και για τις απαιτήσεις που εμφανίζονται στο λογαριασμό Δ.ΙΙ.3β. «Επιταγές σε καθυστέρηση» ποσού 1.034.252,45 ευρώ δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών
ποσού 2.050.000,00 ευρώ περίπου. O μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Ε.Γ.Λ.Σ., Ν.2190/1920), με συνέπεια οι απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια να
εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των 2.050.000,00 ευρώ περίπου, τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων να εμφανίζονται αυξημένα κατά 1.950.000 ευρώ περίπου και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως αυξημένα κατά 100.000 ευρώ περίπου. 2)
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31/12/2014, το συνολικό ύψος της µη σχηματισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε 345.000,00 ευρώ περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 345.000,00 ευρώ περίπου και τα αποτελέσματα της χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων να εµφανίζονται αυξημένα κατά
55.000,00 ευρώ περίπου και 290.000,00 ευρώ περίπου αντίστοιχα. 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 Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, 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 στο γεγονός ότι με την υπ’ αρ. 563/VII/2013 απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού επιβλήθηκε
στην εταιρία πρόστιμο 1.725.470,00 ευρώ για παραβάσεις των άρθρων 1, Ν. 703/77, ως ίσχυε, 1 Ν.3959/11 και 101 ΣΛΕΕ (πρώην 81 ΣυνθΕΚ). Κατά της απόφασης έχει ασκηθεί προσφυγή η εκδίκαση της οποίας αναμένεται στο επόμενο διάστημα. Περισσότερες
πληροφορίες παρέχονται στο Προσάρτημα. Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Άλλο θέμα: Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο
οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 6/6/2014 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας: α) της μη διενέργειας πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 1.950.000 ευρώ περίπου και β) της μη διενέργειας πρόβλεψης για
αποζημίωση προσωπικού ποσού 290.000,00 ευρώ περίπου. 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.
Παλαιό Φάληρο, 1 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
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