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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ2014  ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.  

ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.  

ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ

Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ι. Κεφάλαιο εταιρικό

1. Εξοδα ιδρύσεως και  πρώτης εγκατάστασης 1.353,16 1.353,16 0,00 1.353,16 1.353,16 0,00 (5.250 μετοχές των 58,69€)

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 6.644,77 6.644,77 0,00 6.644,77 6.644,77 0,00 1. Καταβλημένο 308.122,50 308.122,50

7.997,93 7.997,93 0,00 7.997,93 7.997,93 0,00

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής

1. Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας μετοχών 21,30 21,30
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Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  της 31 .12.2014 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ ( 01-01-2014 έως 31-12-2014)

1. Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας μετοχών 21,30 21,30

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.

Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων 46.600,29 46.600,29

ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις 46.621,59 46.621,59

1. Γήπεδα Οικόπεδα 223.101,02 0,00 223.101,02 223.101,02 0,00 223.101,02 IV. Αποθεματικά κεφάλαια

2. Κτιρια & Τεχνικα εργα 665.215,51 386.629,89 278.585,62 665.215,51 363.093,59 302.121,92 1. Τακτικο αποθεματικο 102.707,50 102.707,50

4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκαταστασεις και  λοιπος μηχ/κος εξοπ. 326.653,32 284.637,89 42.015,43 322.477,41 277.735,55 44.741,86 Σύνολο Αποθεματικών (AIV) 102.707,50 102.707,50

5. Μεταφορικά μέσα 205.949,32 190.074,19 15.875,13 205.949,32 182.360,07 23.589,25

6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 125.972,88 119.157,28 6.815,60 124.442,57 115.843,16 8.599,41

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.546.892,05 980.499,25 566.392,80 1.541.185,83 939.032,37 602.153,46

ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις (κοινοπραξίες) 17.800,00 17.800,00

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙΙ) 17.800,00 17.800,00 V. Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 584.192,80 619.953,46 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 1.228.101,93 1.580.102,14

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Αποτελεσμάτων (AV) 1.228.101,93 1.580.102,14

Ι. Αποθέματα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+AV) 1.685.553,52 2.037.553,73

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 971,18 19.459,04

Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI) 971,18 19.459,04

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 663.796,75 1.090.695,81 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

6. Βραχυπρόσθ. απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού 

ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 0,00 0,00 Γ. ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις

11 Χρεωστες διαφοροι 39.963,72 154.974,47 1. Προμηθευτές 62.206,82 473.407,09

Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII) 703.760,47 1.245.670,28 2α. Επιταγές πληρωτέες 41.233,54 8.635,00

    5. Υποχρεωσεις απο φορους-τελη 63.916,12 78.645,23

IV. Διαθέσιμα     6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι 6.731,66 5.004,65

1. Ταμείο 72.247,75 33.053,97 10. Μερίσματα πληρωτέα 250.000,00 382.630,92

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 746.143,47 1.066.074,84 11. Πιστωτες διαφοροι 7.376,63 7.148,36

Σύνολο Διαθέσιμων (ΔIV) 818.391,22 1.099.128,81 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 431.464,77 955.471,25

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV) 1.523.122,87 2.364.258,13

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 8.691,26 8.813,39 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 569,64 0,00

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.581,00 0,00 569,64 0,00

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 10.272,26 8.813,39

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 2.117.587,93 2.993.024,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)) 2.117.587,93 2.993.024,98

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 4.898,76 28.000,32 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 4.898,76 28.000,32

4.898,76 28.000,32 4.898,76 28.000,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.  

ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.  

ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.  

ΧΡΗΣΕΩΣ2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.  

ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Καθαρά αποτελέσμ. (κέρδη) χρήσεως 272.308,59 50.919,80

ΠλέονΥπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων 1.580.102,14 2.202.724,50

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 931.467,66 502.080,53 Μείον Διαφορές φορολογικού ελέγχου 1.852.410,73 2.253.644,30

Μείον : 1. κόστος πωλήσεων 588.366,35 347.044,16

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 343.101,31 155.036,37

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 28.764,52 9.900,00 Μειον Φορος Εισοδηματος 72.308,80 19.000,15 0,00

Σύνολο 371.865,83 164.936,37

Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 139.259,42 128.034,27 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φοροι 2.000,00 74.308,80 4.542,01 23.542,16

             2. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.180,27 4.324,39 1.778.101,93

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3.021,21 525,24 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 2.230.102,14

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 232.447,35 33.102,95 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Πλέον (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα

Πλέον:2.  Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 39.901,24 124.116,13

Μείον :  1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 40,00 95.356,98

Μείον: 4. Έκτακτες ζημίες 0,00 10.942,30

Οργανικά και έκτακτα αποτέλεσματα (κέρδη) 272.308,59 50.919,80 Μερίσματα πληρωτέα 550.000,00 650.000,00

Μέιον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 41.466,88 34.728,17 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 1.228.101,93 1.580.102,14

       Μειον  οι απο αυτες ενσωματ,στο λειτ. κοστος 41.466,88 0,00 34.728,17 0,00 1.778.101,93 2.230.102,14

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 272.308,59 50.919,80

ΑΘΗΝΑ     31/12/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΛΕΜΠΕΚΟΣ

   Α.Δ.Τ. ΑΒ 590802       Α.Δ.Τ. ΑΕ077279 Α.Δ.Τ. ΑΚ 162441

Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Αγία Παρασκευή , 05 Ιουνίου 2015
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΜΠΑΡΖΟΥ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21371

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2011, 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 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, συνολικού ποσού ευρώ 5.450,67, λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα μεγαλύτερα και τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως μεγαλύτερα κατά ποσό 966,00 ευρώ. 2) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσης 2010 - 2012. 

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 «STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε.» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 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.

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.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», που 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 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) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις, συνολικού

ποσού € 108.000,00 περίπου οι οποίες περιλαμβάνονται στα κονδύλια των λογαριασμών των απαιτήσεων. Κατά την εκτίμηση μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών, έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη € 54.000,00 περίπου. Λόγω του μη

σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, οι απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό € 54.000,00 περίπου. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 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 έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος 1 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 2 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την

οικονομική θέση της Εταιρείας «STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 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.

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.

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή
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