ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 83438902000
ΑΡ. Μ.Α.Ε.24180/03/Β/91/41/96
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αξία Κτήσεως
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Σύνολο (Β)

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις & λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο (ΓΙΙ)

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Αναπόσβεστη
Αξία

Αξία Κτήσεως

Αποσβέσεις

953.825,89
953.825,89

295.934,20
295.934,20

657.891,69
657.891,69

953.825,89
953.825,89

290.339,41
290.339,41

663.486,48
663.486,48

742.239,74
881.522,48
47.877,42
98.828,70
1.770.468,34

358.078,65
446.198,15
28.679,43
40.881,10
873.837,33

384.161,09
435.324,33
19.197,99
57.947,60
896.631,01

742.239,74
881.522,48
103.075,47
98.828,70
1.825.666,39

358.078,65
446.198,15
77.576,07
40.037,07
921.889,94

384.161,09
435.324,33
26.510,04
58.723,78
903.776,45

ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο (ΓΙΙΙ)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

12.820,10
12.820,10
909.451,11

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα
4.Πρώτες & Βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας

12.820,10
12.820,10
916.596,55

547.073,67
88.330,77
27.924,75

5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Σύνολο (ΔΙ)

ΙI.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
11.Χρεώστες διάφοροι
Σύνολο (ΔΙΙ)

552.869,89
111.102,34
28.684,16

0,00

0,00

663.329,19

692.656,39

367.509,95
26.301,91
51.887,19
36.143,62
481.842,67

407.754,40
79.267,10
51.887,19
47.690,09
586.598,78

ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο (ΔΙV)
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)

750,05
2.361,93
3.111,98
1.148.283,84

1.641,82
14.045,39
15.687,21
1.294.942,38

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο (Ε)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

357,43
357,43
2.715.984,07

3.862,71
3.862,71
2.878.888,12

3.125,47
300.000,00
303.125,47

3.125,47
300.000,00
303.125,47

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Aλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία
2.Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014

Αναπόσβεστη
Αξία
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (1.959.600 μετοχές των 1,30 ΕΥΡΩ)
1.Καταβλημένο
Σύνολο (ΑΙ)

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2013

2.547.480,00
2.547.480,00

2.547.480,00
2.547.480,00

704.780,34
704.780,34

704.780,34
704.780,34

11.399,83
22.858,74
2.303,93
36.562,50

11.399,83
22.858,74
2.303,93
36.562,50

(214.531,33)
(2.269.019,16)
(2.483.550,49)

(375.810,16)
(1.893.209,00)
(2.269.019,16)

244.831,51
244.831,51
1.050.103,86

144.831,51
144.831,51
1.164.635,19

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο (ΓΙΙ)
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

11.905,15
278.546,24
1.000.000,00
3.379,31
2.744,85
19.165,57
1.315.741,12
1.615.741,12

95.659,72
221.253,50
1.000.000,00
5.888,16
7.175,70
27.705,49
1.357.682,57
1.657.682,57

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο (Δ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)

50.139,09
50.139,09
2.715.984,07

56.570,36
56.570,36
2.878.888,12

3.125,47
300.000,00
303.125,47

3.125,47
300.000,00
303.125,47

II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
1.Καταβλημένη διαφορά υπέρ το άρτιο
Σύνολο (ΑΙΙ)
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό Αποθεματικό
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
7.Διαφορά μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής σε ευρώ
Σύνολο (ΑΙV)

V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) προηγούμενων Χρήσεων
Σύνολο (ΑV)
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1.Καταθέσεις μετόχων
Σύνολο (AVI)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV+AV+ΑVI)

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Σύνολο (ΓΙ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων
2.Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.Eχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013.2.Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2009.3.Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας 4.Δεν υπάρχουν επίδικες ή από διαιτησία διαφορές
οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.5.Το προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε τρία (3) άτομα την 31/12/2014 και σε τρία (3) άτομα την 31/12/2013. 6. Οι αποσβέσεις λογίσθηκαν με τους συντελεστές του Ν. 4172/2013 δεν λογίσθηκαν
όμως αποσβέσεις επί ορισμένων εκτός εκμεταλλεύσεως παγίων όπως και στις προηγούμενες χρήσεις.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο:
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

301.290,06
274.784,57
26.505,49
0,00
26.505,49
14.036,32
121.965,85

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

525.269,83
530.302,86
(5.033,03)
47.808,89
42.775,86
62.247,20
225.613,21

136.002,17
(109.496,68)

20,47
20,47

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες/Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.Εκτακτα αποτελέσματα
Πλέον:1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα Κέρδη

107.555,69

107.555,69

(107.535,22)
(217.031,90)

128.498,00

128.498,00

12,00
4.619,99
4.631,99

Μείον:1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες Ζημίες
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

100,00
0,00
2.031,42

2.131,42
9.860,22
9.860,22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014
Ίδια κεφάλαια έναρξης (01.01.2014 και 01.01.2013)
Ζημιές Χρήσεως
Καταθέσεις μετόχων
Ίδια κεφάλαια λήξεως (31.12.2014 και 31.12.2013)

287.860,41
(245.084,55)

144,53
144,53
(128.353,47)
(373.438,02)

0,00
0,00
0,00

2.500,57
(214.531,33)

2.372,14
0,00
0,00

2.372,14
10.739,50
10.739,50

0,00
(214.531,33)

(2.372,14)
(375.810,16)
0,00
(375.810,16)

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2013

1.164.635,19

1.540.445,35

(214.531,33)
100.000,00
1.050.103,86

(375.810,16)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως
(214.531,33)
(+) ή (-) :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
(2.269.019,16)
Σύνολο
(2.483.550,49)
(2.483.550,49)
(Ζημίες εις Νέο)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων
Εισπράξεις από πώληση παγίων
Εισπράξεις από τόκους
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/(Πληρωμές) από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2013
(375.810,16)
(1.893.209,00)
(2.269.019,16)
(2.269.019,16)

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2013

264.550,89
266.553,59
-2.002,70
0,00
-2.002,70

522.735,88
483.203,67
39.532,21
0,00
39.532,21

0,00
4.500,00
20,47
4.520,47

-3.911,91
0,00
144,53
-3.767,38

100.000,00
0,00
(115.093,00)
(15.093,00)
(12.575,23)
15.687,21
3.111,98

0,00
0,00
(60.568,66)
(60.568,66)
(24.803,83)
40.491,04
15.687,21

0,00
1.164.635,19

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , 27 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΣ Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ. AK-803507

ΜΑΙΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ. AK 109955

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΒΡΑΣ
Α.Δ.T. Ρ 057478
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ Ο.Ε.Ε. 0069872

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 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 είναι υπεύθυνη 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. Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ζημιών κατά την ρευστοποίηση επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ποσού € 260 χιλ. περίπου που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του Ενεργητικού, η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη.
2. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο του 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920 ως εκ τούτου οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Συνέλευση των Μετόχων για τη συνέχιση της οικονομικής
υποστήριξης της εταιρίας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων.
3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2014. 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 κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης ̟ που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές 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 «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ» 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 Λογιστι κό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ 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.
Μαρούσι , 30/4/2015
Με τιμή,
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
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