PLAZA ΑΕ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1 Ιανουαρίου - 31 ∆εκεµβρίου 2014) - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΡ.Μ.Α.Ε: 44414/02/B/99/98/05 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 54701009000
Ποσά κλειόµενης χρήσεως
Ποσά προηγούµενης χρήσεως
31/12/2014
31/12/2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
87.515,98
71.517,37
15.998,61
87.515,98
64.757,50
22.758,48
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
81.867,46
55.833,40
26.034,06
81.867,46
49.367,84
32.499,62
Ι.Κεφάλαιο (72.000 µετοχές των € 10,00)
169.383,44
127.350,77
42.032,67
169.383,44
114.125,34
55.258,10
1 Καταβληµένο
2 Οφειλόµενο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις

Ποσά κλειόµ.
Ποσά προηγ.
χρήσης 2014
χρήσης 2013

720.000,00

720.000,00

(9.640,30)
(2.310.739,80)
(2.320.380,10)

(236.698,90)
(2.074.040,90)
(2.310.739,80)

0,00
(1.600.380,10)

170.000,00
(1.420.739,80)

V. Αποτελέσµατα εις νέο

2.Παραχωρ.και δικαιώµατα βιοµηχ. ιδιοκτησίας

9.104,11
9.104,11

9.006,31
9.006,31

1.200.203,91
199.898,46
10.574,54
387.023,95
1.797.700,86
1.806.804,97

441.170,21
92.534,75
7.990,86
222.620,64
764.316,46
773.322,77

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχ/τα τεχν. εγκατ. και λοιπός µηχ. εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

97,80
97,80
0,00
759.033,70
107.363,71
2.583,68
164.403,31
1.033.384,40
1.033.482,20

9.104,11
9.104,11

8.095,90
8.095,90

1.200.203,91
199.578,46
10.574,54
381.528,18
1.791.885,09
1.800.989,20

393.402,03
73.727,53
6.849,31
192.027,84
666.006,71
674.102,61

1.008,21
1.008,21
0,00
806.801,88
125.850,93
3.725,23
189.500,34
1.125.878,38
1.126.886,59

III.Συµµετοχές και άλλες µακρο/σµες χρηµ/µικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων

VI. Ποσά προορισµένα για αυξ.κεφαλίου
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
4. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδ. Επιχ

311.378,53

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

12.045,01
1.045.527,21

23.795,87
1.150.682,46

48.344,88
34.709,98
83.054,86

45.231,14
33.702,04
78.933,18

9.289,63
6.990,00
268,45
16.548,08

70.618,71
10.057,82
4.030,62
84.707,15

17.911,19
64.558,86
82.470,05
182.072,99

27.672,30
74.186,05
101.858,35
265.498,68

1.705,00
246,02
1.951,02
1.271.583,89

1.692,69
412,89
2.105,58
1.473.544,82

0,00

15.953,29

Ι. Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
4.Α&βοηθ. ύλες Αναλ. υλικά Ανταλλ. και είδη συσκευ.

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3.Τράπεζες Λογ.Βραχυπρ.Υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
11.Πιστωτές διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

1. Πελάτες
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σµοί διαχειρ.προκαταβολών & πιστώσεων

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα

1.030.348,41
3.705,85
1.333.292,38
41.581,73
31.452,90
30.201,38
2.470.582,65
2.781.961,18

1.195.285,99
63.806,29
1.333.292,38
24.060,02
79.993,99
197.845,95
2.894.284,62
2.894.284,62

90.002,81
90.002,81

IV. ∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(∆I+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επόµενων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 31/12/2014
Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 31/12/2013

2.407.364,40
1.303.247,04
1.104.117,36
41.323,67
1.145.441,03

Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
1. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

114.048,37
881.110,24

Μερικά Αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) Εκµεταλλεύσεως

2.179.023,03
1.291.123,42
887.899,61
42.847,23
930.746,84
127.900,84
996.757,51

995.158,61
150.282,42

ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

1.271.583,89

1.473.544,82

0,00

15.953,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόµ.
χρήσης 2014
Καθαρά αποτ/τα (Κ/Ζ) χρήσεως
(9.640,30)
(+) Υπόλ.αποτ/των (Κ/Ζ) προηγ.χρήσεων
(2.310.739,80)
Σύνολο
(2.320.380,10)
Κέρδη προς διάθεση ή ζηµιές εις νέο
(2.320.380,10)
8.Υπόλοιπο εις νέο
(2.320.380,10)

Ποσά προηγ.
χρήσης 2013
(236.698,90)
(2.074.040,90)
(2.310.739,80)
(2.310.739,80)
(2.310.739,80)

1.124.658,35
(193.911,51)

ΑΝΤΙΡΡΙΟ 16/03/2015

Πλέον :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

525,23

Μείον :
3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

90.289,66

90.289,66

202,63
121,66
0,00

324,29

Ολικά Αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές) Εκµεταλλεύσεως
II ΠΛΕΟΝ (ή µείον) Έκτακτα Αποτελέσµατα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Μείον :
1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµιές
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

5.814,86
58.923,61
5.744,11

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές)

70.482,58

783,11
(89.764,43)
60.517,99

(70.158,29)
(9.640,30)

30.325,54

30.325,54

(29.542,43)
(223.453,94)

12.959,48
19,88
265,60

13.244,96

(13.244,96)
(236.698,90)

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµιές) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

112.567,25
112.567,25
(9.640,30)

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ

ΜΟΥΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α∆Τ Χ 516839

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Α∆Τ ΑΚ 158876

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α∆Τ.ΑΖ606789
ΑΡ.Α∆.25326 Α ΤΑΞΗΣ

114.646,04
114.646,04
(236.698,90)

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 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
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. 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 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στις απαιτήσεις από πελάτες, στις απαιτήσεις από χρεώστες διάφορους, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού ευρώ 1.487,79, ευρώ 23.104,48 αντίστοιχα ανά κατηγορία απαίτησης. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το
ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες εμφανίζεται αυξημένη κατά ευρώ
1.487,79, η αξία των απαιτήσεων από χρεώστες διάφορους αυξημένη κατά ευρώ 23.373,92. Τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 24.860,72, ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης εμφανίζονται μειωμένα κατά ευρώ 78.831,58.
2. Kατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 1290/1920 και ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 60.079,70 , με
συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 60.079,70, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 60.079,70 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης εμφανίζονται μειωμένα κατά ευρώ 2.560,30.
3. Δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση της τραπεζικής υποχρέωσης της Εταιρείας, ποσού ευρώ 971.688 στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. καθώς μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης ελέγχου δεν είχαμε λάβει απαντητική επιστολή από το πιστωτικό ίδρυμα. Δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση του
υπολοίπου αυτού ούτε με άλλα επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, δεδομένου ότι το δάνειο είναι ληξιπρόθεσμο και έχει καταγγελθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί το ύψος της προαναφερόμενης δανειακής υποχρέωσης. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται, από
τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αναλογούντες τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 48.084,15, με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα.
4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως και 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία 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 αυτές τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
5. Στο λογαριασμό υποχρεώσεων (υποχρεώσεις από φόρους τέλη) περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 24.210,86. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται, από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αναλογούντες τόκους
υπερημερίας και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 13.366,74, με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια της κλειόμενης χρήσης να εμφανίζονται μειωμένα κατά ευρώ 1.388,66 και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια μειωμένα κατά ευρώ 11.978,09.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 5, που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
κατά την 31η 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.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Στην σημείωση 13α του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της
Εταιρείας. Επιπλέον, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ευρώ 2.376.561,45 με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της
υποχρεώσεων. Η εταιρεία δια των αρμοδίων οργάνων της και οι μέτοχοι έχουν σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.
2. Στη σημείωση 7β του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι στις 23/10/2012 η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης πίστωσης και του αλληλόχρεου λογαριασμού που έχει με την Εταιρεία, λόγω μη κανονικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της τελευταίας. Η Εταιρεία βρίσκεται
σε διαπραγματεύσεις με τη τράπεζα για το διακανονισμό της υφιστάμενης υποχρέωσης. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Στην γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
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.
Αθήνα, 5 Ιούνιου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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