
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ — 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25045/11/Β/91/13 — ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 13384317000 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 5.219.305,99 4.062.477,08 1.156.828,91 5.217.605,99 4.060.777,13 1.156.828,86
========================================================================

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα — Οικόπεδα 306.815,42 0,00 306.815,42 306.815,42 0,00 306.815,42
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 6.628.704,80 6.628.704,79 0,01 6.628.704,80 6.628.704,79 0,01
4. Μηχ/τα — τεχνικές εγκ/σεις &

λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός 11.436.040,54 11.345.182,68 90.857,86 11.436.040,54 11.320.956,33 115.084,21
5. Μεταφορικά µέσα 150.388,78 127.915,79 22.472,99 593.666,63 559.587,60 34.079,03
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 183.715,32 181.326,79 2.388,53 183.276,29 179.893,82 3.382,47------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

18.705.664,86 18.283.130,05 422.534,81 19.148.503,68 18.689.142,54 459.361,14
========================================================================

ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις

1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 1.848.862,80 1.848.862,80
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.666,00 750,00------------------------------------ ------------------------------------

1.850.528,80 1.849.612,80
============ ============

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.273.063,61 2.308.973,94
============ ============

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα

1. Εµπορεύµατα 425.180,11 768.947,64
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή — Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα 3.672.667,12 3.860.357,65
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες — Αναλώσιµα υλικά

— Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας 1.321.905,95 2.225.578,74
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 1.018.049,10 800.571,94------------------------------------ ------------------------------------

6.437.802,28 7.655.455,97
============ ============

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 2.735.695,70 3.482.471,81

Μείον: Προβλέψεις 0,00 2.735.695,70 42.261,30 3.440.210,51----------------------------------- ------------------------------------
2. Γραµµάτια εισπρακτέα

—Στις τράπεζες για είσπραξη 0,00 5.600,00
3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση 0,00 37.000,00

3α. Επιταγές εισπρακτέες (µετ/νες) 532.719,02 899.385,23
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 1.210.895,47 1.177.395,47
11. Χρεώστες διάφοροι 929.076,86 709.086,22------------------------------------ ------------------------------------

5.408.387,05 6.268.677,43
============ ============

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο 28.858,09 11.501,57
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 184.755,56 183.729,28------------------------------------ ------------------------------------

213.613,65 195.230,85
============ ============

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) 12.059.802,98 14.119.364,25
============ ============

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα εποµένων χρήσεων 360,89 0,00

============ ============
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 15.490.056,39 17.585.167,05

============ ============
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων
& εµπράγµατων ασφαλειών 463.021,76 0,00

============ ============

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ—31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 4.920.675,44 8.624.693,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων 4.263.917,44 7.624.429,66------------------------------------ ------------------------------------
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 656.758,00 1.000.263,78
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 31.656,55 58.270,85------------------------------------ ------------------------------------
Σύνολο 688.414,55 1.058.534,63
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 947.717,96 1.022.022,48

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 718.541,86 1.666.259,82 807.545,86 1.829.568,34------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως —977.845,27 —771.033,71
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 229,17 7.170,42
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.103.485,05 —1.103.255,88 829.559,38 —822.388,96------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως —2.081.101,15 —1.593.422,67
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα

2. Εκτακτα κέρδη 9.120,54 9.120,54 3.031,78 3.031,78------------------------------------ ------------------------------------
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 8.592,64 89.086,85

2. Εκτακτες ζηµίες 4.781,73 0,00
4. Προβλ. για έκτ. κινδύνους 0,00 13.374,37 —4.253,83 42.261,30 131.348,15 —128.316,37------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) —2.085.354,98 —1.721.739,04
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 31.209,27 53.478,82

Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος 31.209,27 0,00 53.478,82 0,00------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων —2.085.354,98 —1.721.739,04

============ ============

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

(2.135.000 µετοχές των 3,00 €)
1. Καταβληµένο 6.405.000,00 6.405.000,00

============ ============
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεµατικό 207.150,48 207.150,48
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά

ειδικών διατάξεων νόµων 1.296.221,01 1.296.221,01------------------------------------ ------------------------------------
1.503.371,49 1.503.371,49

============ ============
V. Αποτελέσµατα εις νέο

Υπόλοιπο (ζηµιών) χρήσεως εις νέο —21.155.671,50 —18.958.829,52
============ ============

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV) —13.247.300,01 —11.050.458,03
============ ============

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1. Οµολογιακά δάνεια 18.900.000,00 18.900.000,00
============ ============

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές 386.305,58 446.344,96

2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 1.094,70
3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων 4.486.870,68 4.179.567,39
4. Προκαταβολές πελατών 4.268.142,93 4.411.026,02
5. Υποχρεώσεις από φόρους—τέλη 424.304,04 481.251,39
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 61.809,07 84.158,75

11. Πιστωτές διάφοροι 69.273,02 51.937,21------------------------------------ ------------------------------------
9.696.705,32 9.655.380,42

============ ============
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 28.596.705,32 28.555.380,42

============ ============

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 140.651,08 80.244,66

============ ============
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 15.490.056,39 17.585.167,05

============ ============
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων
& εµπράγµατων ασφαλειών 463.021,76 0,00

============ ============

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Κάθαρα αποτ/τα (ζηµίες) χρήσεως —2.085.354,98 —1.721.739,04
(—) Υπόλοιπο αποτ/των (ζηµιών)

προηγούµενων χρήσεων —18.958.829,52 —16.915.498,09
(+) ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας

λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00 87.661,55
(+) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου

προηγούµενων χρήσεων —111.487,00 —409.253,94------------------------------------ ------------------------------------
Ζηµίες εις νέον —21.155.671,50 —18.958.829,52

============ ============

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΑΠΕΤΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 336748

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΜΑΤΑΘΙΑΣ
Α.∆.Τ. Π 321284

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΜΠΡΑΪΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 643479 ΑΡ. Α∆. ΟΕΕ 17028

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η τελευταία αναπροσαρµογή των γηπέδων και κτιρίων έγινε την 31.12.2012 µε βάση τις διατάξεις του Ν 2065/92.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού ευρώ 12.000.000, για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων κατά την 31.12.2013, ανερχόταν

στο ποσό των ευρώ 18.900.000.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓEΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2013, την
κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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.) Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του
λογαριασµού «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» αφορά χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προέκυψαν σε προηγούµενες χρήσεις και θα έπρεπε να είχαν επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα των χρήσεων
αυτών µε ισόποση µείωση της καθαρής θέσεως. 2.) Το κονδύλι του ισολογισµού ΓΙΙ. «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις», αφορά την αξία κτήσεως µετοχών ανώνυµης εταιρείας, µη εισηγµένων σε
χρηµατιστήριο αξιών. Η αποτίµηση τους έγινε στην τιµή κτήσεως τους. Η αποτίµηση τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Κ.Ν 2190/1920, όπως προκύπτει από τον ισολογισµό της 31.12.2013, ανέρχεται στο ποσό
των ευρώ 194.715,84 και για την διαφορά ποσού ευρώ 1.654.146,96 θα έπρεπε να σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων, µε ισόποση µείωση της καθαρής θέσεως. 3.) Κατά την εκτίµησή
µας θα έπρεπε να σχηµατιστεί πρόσθετη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού ευρώ 1.000.000 περίπου και από αυτό ποσό ευρώ 200.000 περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει το αποτέλεσµα της χρήσεως,
ενώ µε το συνολικό ποσό θα έπρεπε να µειωθεί η καθαρή θέση. 4.) Στο λογαριασµό «Χρεώστες διάφοροι», περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 862.553,95 που αφορά απαιτήσεις κατά µελών διοικητικού συµβουλίου, το
οποίο εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 5.) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ)
δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 184.000 µε
συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά 184.000 ευρώ και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 6.) Από τον φορολογικό έλεγχο προηγούµενων χρήσεων καταλογίσθηκε
πρόσθετος φόρος εισοδήµατος και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ευρώ 2.303.395,15. Η εταιρεία έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για ακύρωση των καταλογιστικών πράξεων και µέχρι σήµερα δεν έχει
εκδικασθεί η υπόθεση. ∆εν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη σχετική µε την ανωτέρω υποχρέωση, το ύψος της οποίας δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε στην παρούσα φάση. 7.) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας
δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011-2013 η εταιρία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. 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 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 κατά την 31 ∆εκεµβρίου 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. Θέµατα Έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς στη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση της παρ. 13 του Προσαρτήµατος
σχετικά µε το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας προτίθεται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την άρση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση
των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις
ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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