PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48975/01/B/01/306 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 004277101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 (€)
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ

Β.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως

Γ.
ΙΙ.

134.841,05
134.841,05

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
6. Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός

ΑΠΟΣΒΕΣ.

99.394,02
99.394,02

ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ

35.447,03
35.447,03

134.841,05
134.841,05

ΑΠΟΣΒΕΣ.

ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΑΞΙΑ

99.394,02
99.394,02

35.447,03
35.447,03

Α.
Ι.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο Μετοχικό
(96.123 μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη)
1. Καταβλημένο

ΙΙΙ.

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
98.143,79
508.376,09
221.420,20
827.940,08

0,00
103.470,35
116.680,20
220.150,55

98.143,79
404.905,74
104.740,00
607.789,53

98.143,79
508.376,09
207.234,30
813.754,18

0,00
83.135,31
96.506,22
179.641,53

98.143,79
425.240,78
110.728,08
634.112,65

IV.

Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτησεις
7. Λοιπές μακροπροθ.απαιτήσεις

929,00

629,00

Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Διαφορά από μετατροπή κεφ. σε ευρώ
Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

608.718,53

634.741,65

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ )

Γ.
Δ.

Ποσά Χρήσης
2013 (€)

281.640,39

281.640,39

4.618,16

5.390,08

4.298,62
329,20
4.627,82

4.298,62
329,20
4.627,82

-52.891,84

-60.500,70

237.994,53

231.157,59

341.964,48

365.165,18

27.238,89
142.688,59
62.622,99
12.268,54
27.119,01
28.902,50
300.840,52

32.987,69
130.715,81
39.879,91
13.231,35
29.761,89
4.268,77
250.845,42

642.805,00

616.010,60

1.948,88

2.051,05

1.948,88

2.051,05

882.748,41

849.219,24

9.050,00
129.000,00
138.050,00

6.000,00
129.000,00
135.000,00

Διαφορές αναπρ/γης-Επιχ/σεις επενδύσεων

V.
ΙΙΙ.

Ποσά Χρήσης
2014 (€)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγουμ. χρήσης 2013 (€)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.

ΙΙ.

Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μέιον : Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι

205.137,65
10.349,12

Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

IV.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV )

150.598,38
10.349,12

194.788,53
31.691,02
226.479,55

140.249,26
24.675,85
164.925,11

83,65
3.517,60
3.601,25

230,16
2.767,95
2.998,11

230.080,80

167.923,22

2.

Μακροπρόθεσμες υποχρέωσεις
Δάνεια τραπεζών

1.
3.
5.
6.
7.
11.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μακρ/σμες υποχρ.πληρωτέες την επομ.χρήση
Πιστωτές διάφοροι

ΙΙ.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
Ε.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επομένων χρήσεων
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Δ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

8.467,05
35,00
8.502,05

11.107,34
0,00
11.107,34

882.748,41

849.219,24

9.050,00
129.000,00
138.050,00

6.000,00
129.000,00
135.000,00

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣH :
Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ύψους € 539.000,00 για ασφάλεια τραπεζικού δανείου το υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2014 ήταν € 369.083,49

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λογαριασμόςΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
«Συμμετοχές ΛΟΓ/ΣΜΟΥ
σε συνδεδεμένες
επιχειρήσεις» ευρώ
21.971.568,11
αξίες κτήσεως :Τεσσάρων ανωνύμων ξενοδοχειακών εταιρειών με ποσό συμμετοχής 100% ποσού € 16.898.566,11 εκ των
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης αντιπροσωπεύει
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Ιη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 (€)
Ι.
Μείον:

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως

Πλέον:

Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Μείον:

1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως

1.315.278,13
725.520,63
589.757,50

ΙΙ.

Μείον:

1.324.238,60
711.190,89
613.047,71

35,00
589.792,50
512.961,59
14.366,77

Πλέον:
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:

Ποσά προηγουμ. χρήσης 2013 (€)

0,41
32.143,58

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως
Πλέον: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( κέρδη ) προ φόρων

1.495,17
0,00
10.142,26

11.637,43
40.509,02
40.509,02

Ποσά Χρήσης
2013 (€)

21.266,12
-60.500,70
-13.657,26
-52.891,84

61.066,24
-114.766,26
-6.800,68
-60.500,70

0,00
613.047,71
502.830,09
14.083,01

527.328,36
62.464,14

0,83
28.135,04

32.143,17
30.320,97

852,87
1.729,71
2.582,58

Μείον:
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτoυργικό κόστος

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) Χρήσεως
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
(-) Φόρος εισοδήματος
Ζημίες εις νέον

Ποσά Χρήσης
2014 (€)

516.913,10
96.134,61

28.134,21
68.000,40

1.993,10
0,00
1.993,10
0,00
8.425,00
502,26

-9.054,85
21.266,12

8.927,26

-6.934,16
61.066,24

57.735,80
57.735,80

0,00
21.266,12

0,00
61.066,24

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 029579

ΛΙΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 095699

ΛΟΥΙΖΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΔΤ AI 513921

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ 066575
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0020076 Α’ ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ
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Καταστάσεις
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
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γ 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
42α έως του
και 43
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Ελεγκτή
οφείλεται
σε απάτη
σε λάθος.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
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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.
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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
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.
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.
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καταστάσεων.
δικλίδες πουότισχετίζονται
την κατάρτιση
και συγκεντρώσει
εύλογη παρουσίαση
των οικονομικών
της της
εταιρείας,
με μας
σκοπό
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
Πιστεύουμε
τα ελεγκτικάμε
τεκμήρια
που έχουμε
είναι επαρκή
και κατάλληλακαταστάσεων
για τη θεμελίωση
ελεγκτικής
γνώμης.
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
Βάση
για Γνώμη
με και
Επιφύλαξη
τη διοίκηση,
καθώς
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.
Από
τονγια
έλεγχο
μας με
προέκυψαν
τα εξής:
Βάση
Γνώμη
Επιφύλαξη
1. Η εταιρεία στην παρούσα χρήση δεν διενήργησε αποσβέσεις επί ορισμένων παγίων περιουσιακών της στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως συνολικού ποσού € 51.312,14. Κατά συνέπεια τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά το
Από τον
μας προέκυψαν
τα εξής:αξίες των παγίων περιουσιακών της στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως εμφανίζονται αυξημένες κατά τα ποσά € 31.548,19 και € 19.763,95 αντίστοιχα και τα ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά το ποσό των €
ποσό
τωνέλεγχο
€ 51.312,14,
οι αναπόσβεστες
1. Η εταιρεία σε προηγούμενες χρήσεις δεν διενήργησε αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών της στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως. Οι μη διενεργηθείσες αποσβέσεις ανέρχονται σε ποσό € 72.946,29 Κατά συνέπεια οι αναπόσβεστες
51.312,14.
αξίες των παγίων περιουσιακών της στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως εμφανίζονται αυξημένες κατά τα ποσά € 50.099,52 και € 22.846,77 αντίστοιχα και τα ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά το ποσό των € 72.946,29.
2.
των
λογιστικών
αρχών
πουπου
προβλέπονται
από από
την Ελληνική
Νομοθεσία
(κωδ. Ν.
2190/1920
και ΕΓΛΣ)
έχει σχηματιστεί
πρόβλεψη για
αποζημίωση
του προσωπικού
της λόγω εξόδου
υπηρεσία.
Εάν υπηρεσία.
η εταιρεία σχημάτιζε
2. Κατά
Κατάπαρέκκλιση
παρέκκλιση
των
λογιστικών
αρχών
προβλέπονται
την Ελληνική
Νομοθεσία
(κωδ.
Ν. 2190/1920
καιδεν
ΕΓΛΣ)
δεν έχει σχηματιστεί
πρόβλεψη
για αποζημίωση
του προσωπικού
της από
λόγωτην
εξόδου
από την
Εάν η εταιρεία
πρόβλεψη
πιθανές υποχρεώσεις
της για αποζημίωση
συνόλου του
τηςπροσωπικού
λόγω εξόδουτης
από
την εταιρεία
θα ανερχόταν σωρευτικά
στο ποσόσωρευτικά
των € 34.500,00
περίπου,
το οποίο ποσό
€ 3.100,00
θα
σχημάτιζε για
πρόβλεψη
για πιθανές υποχρεώσεις
της για του
αποζημίωση
τουπροσωπικού
συνόλου του
λόγω
εξόδου για
απόσυνταξιοδότηση,
την εταιρεία γιααυτή
συνταξιοδότηση,
αυτή θα ανερχόταν
στο ποσό
των €από
20.300,00
περίπου,
από το οποίο
ποσό
επιβάρυνε τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης και ποσό € 31.400,00 τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των οικονομικών καταστάσεων κατά την 31.12.2011 εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των €
€ 6.500,00 θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης και ποσό € 13.800,00 τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των οικονομικών καταστάσεων κατά την 31.12.2014 εμφανίζονται
34.500,00 περίπου.
αυξημένα κατά το ποσό των € 20.300,00 περίπου.
3. ΗΟιφορολογικές
φορολογικές
υποχρεώσεις
εταιρίας
δεν
τις φορολογικές
αρχές γιααρχές,
τις χρήσεις
από 2010
έως 2014.
Ως εκ τούτου
τα φορολογικά
αποτελέσματα
των χρήσεωνκατά
αυτών
έχουν
οριστικά.
εταιρία δεν έχει Η
3.
δηλώσεις
για τιςτης
χρήσεις
2010
καιέχουν
2011 εξεταστεί
δεν έχουν από
εξετασθεί
από τις φορολογικές
με συνέπεια
να υπάρχει
το ενδεχόμενο
επιβολής
πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων
τονδεν
χρόνο
πουκαταστεί
θα εξετασθούν
και Η
οριστικοποιηθούν.
προβεί σε
τωνελέγχου
πρόσθετων
φόρων
και των
που πιθανόν
σεδεν
μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο
καιστις
δεν έχει
σχηματίσει
σχετικήσε
πρόβλεψη
αυτήαυτό.
την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
έκβαση
τουεκτίμηση
φορολογικού
δεν είναι
δυνατόν
να προσαυξήσεων
προβλεφθεί στο παρόν
στάδιοκαταλογιστούν
και, ως εκ τούτου,
έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόβλεψη
οικονομικές
καταστάσεις
σχέση με για
το θέμα
Γνώμη
με
Επιφύλαξη
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
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
Γνώμη
με Επιφύλαξη
"PALLADIAN
COMMUNICATIONS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ"
την 31η Δεκεμβρίου
καιμε
τηΕπιφύλαξη",
χρηματοοικονομική
της επίδοση
για τη χρήση
που έληξε
την ημερομηνία
αυτή
Κατά τη γνώμη
μας, εκτός από τιςSPECIALISTS
επιπτώσεις των
θεμάτων 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
και 2 και την πιθανή
επίπτωση του θέματος 3 που
μνημονεύονται
στηνκατά
παράγραφο
"Βάση για2011,
Γνώμη
οι ανωτέρω
οικονομικές
καταστάσεις
παρουσιάζουν
εύλογα,
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.
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" κατά την 31η Δεκεμβρίου
2014, και τη
επίδοση για Θεμάτων
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
Αναφορά
επίχρηματοοικονομική
Άλλων Νομικών καιτης
Κανονιστικών
κωδ. Ν. 2190/1920.
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.
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.
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