
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

   1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 11.647,52 11.647,52 0,00 11.647,52 11.647,52 0,00 I. Μετοχικό κεφάλαιο (2.400 μετοχές των € 230,00)

   4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 145.940,92 126.644,29 19.296,63 145.940,92 105.626,91 40.314,01    1. Καταβλημένο 552.000,00 552.000,00

157.588,44 138.291,81 19.296,63 157.588,44 117.274,43 40.314,01

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγ. Επενδύσεων - Δωρεές 

παγίων

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις    3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 114.651,59 142.902,72

   5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 264.000,00 0,00 264.000,00 264.000,00 0,00 264.000,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις    3. Ειδικά αποθεματικά 236.702,36 207.939,01

   1. Γήπεδα - Οικόπεδα 66.573,27 0,00 66.573,27 66.573,27 0,00 66.573,27

   2. Κτίρια και τεχνικά έργα 7.350,76 1.064,10 6.286,66 6.903,60 771,01 6.132,59 V. Αποτελέσματα εις νέο

   5. Μεταφορικά μέσα 444.533,05 368.529,81 76.003,24 411.533,05 306.105,23 105.427,82 Υπόλοιπο  ζημιών  χρήσεως  εις  νέο (111.389,86)      (76.244,39)        

   6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 235.658,71 149.560,30 86.098,41 193.484,97 129.423,32 64.061,65 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+AIV+ΑV) 791.964,09 826.597,34

754.115,79 519.154,21 234.961,58 678.494,89 436.299,56 242.195,33

Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙ+ ΓΙΙ ) 1.018.115,79 519.154,21 498.961,58 942.494,89 436.299,56 506.195,33 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες    1. Προμηθευτές 111.474,86 72.768,64

  χρηματοοικονομικές απαιτήσεις  1α. Μισθωτές - Ιδιοκτήτες λεωφορείων 581.209,33 529.660,02

   1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 360.000,00 360.000,00  2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 33.240,02 61.103,30

   2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 170.498,80 165.498,80    3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 963.669,11 1.298.656,47

Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ ) 530.498,80 525.498,80    4. Προκαταβολές πελατών 2.061,68 1.542,70

1.029.460,38 1.031.694,13    5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 153.526,51 126.295,28

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 43.250,12 42.680,01

Ι. Αποθέματα  11. Πιστωτές διάφοροι 44.672,73 48.368,39

   5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 203.885,14 61.958,36 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1.933.104,36 2.181.074,81

ΙΙ. Απαιτήσεις

   1. Πελάτες 1.227.502,05 1.767.228,17

 11. Χρεώστες διάφοροι 138.626,39 85.227,32

1.366.128,44 1.852.455,49

ΙV. Διαθέσιμα

   1. Ταμείο 17.178,91 3.145,65

   3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 43.986,21 18.104,51

61.165,12 21.250,16

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 1.631.178,70 1.935.664,01

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

   2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 45.132,74 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 2.725.068,45 3.007.672,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 2.725.068,45 3.007.672,15

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)  χρήσεως 11,55 175.785,09

Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) 2.785.219,51 3.532.112,55 (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (76.244,39)        (252.029,48)      

Μείον: Κόστος πωλήσεων 2.116.300,10 2.808.443,09 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (35.157,02)        0,00

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 668.919,41 723.669,46 Ζημίες εις  νέο (111.389,86)      (76.244,39)        

Άλλα έσοδα Εκμεταλεύσεως 0,00 300,00

Σύνολο 668.919,41 723.969,46

ΜΕΙΟΝ:    1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 271.300,74 285.688,68

                 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 376.560,94 647.861,68 401.176,20 686.864,88

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως 21.057,73 37.104,58 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΛΕΟΝ:

                 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 6,00

Μείον:

                 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 124.918,21 124.918,21 (124.918,21)      102.020,78 102.020,78 (102.014,78)      

Ολικά  αποτελέσματα  ( ζημίες ) εκμεταλλεύσεως (103.860,48)      (64.910,20)        ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΙI. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):  Έκτακτα αποτελέσματα Α.Δ.Τ. ΑΕ - 352716

                 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 103.872,03 246.981,84

                 Μείον:

                 2. Έκτακτες ζημίες 0,00 0,00 103.872,03 6.286,55 6.286,55 240.695,29

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) 11,55 175.785,09

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 103.872,03 113.450,46

Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος 103.872,03 0,00 113.450,46 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 11,55 175.785,09

FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Πατησίων 81, 104 34 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 160

Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Πάνος Σ. Καβελλάρης

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27991

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά 

κλειόμενης 

χρήσεως 2013

Ποσά 

προηγούμ. 

χρήσεως 2012Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)                                                                                                                                                                            

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55069/60/Β/03/005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Π - 992159

Α.Δ.Τ. Ν - 732732

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Ποσά 

κλειόμενης 

χρήσεως 2013

Ποσά 

προηγούμ. 

χρήσεως 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΓΚΕΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Φλώρινα, 30  Απριλίου  2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας "ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", oι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης

Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση 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 εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρίας. 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 διενεργούνται αποσβέσεις επί των ασώματων ακινητοποιήσεων, λογιστικής αξίας
κτήσης € 264.000,00 από το έτος σχηματισμού αυτών (2003). Λόγω του λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, η αξία των ασώματων ακινητοποιήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 264.000,00. 2. Στο λογαριασμό
του Ενεργητικού ΓΙΙ-2 «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» απεικονίζεται η αξία κτήσεως συνεταιριστικών μερίδων στον "ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Δ.Χ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ - Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" ποσού € 170.498,80 oι
οικονομικές καταστάσεις του οποίου, δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των μερίδων αυτών, ανέρχεται συνολικά στο ποσό € 127.498,80. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την
Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μερίδων αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού € 42.481,09, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται
ισόποσα αυξημένα. 3. 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
Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 104.924,66, με συνέπεια να μην εμφανίζονται προβλέψεις ποσού € 104.924,66, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 104.924,66 και τα αποτελέσματα
χρήσης αυξημένα κατά € 737,57. 4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2013. 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 έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
σχηματίσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας "ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, είχαν ελεγχθεί από άλλον
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 3 Ιουνίου 2013 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας της μη διενέργειας προβλέψεων α) για υποτίμηση της αξίας κτήσεως συνεταιριστικών μερίδων
στον "ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Δ.Χ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ - Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ", β) για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και γ) για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες
χρήσεις 2010 έως 2012.
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 Εταιρίας
"ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" κατά την 31η Δεκεμβρίου 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 περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 στ του προσαρτήματος στην οποία αναφέρονται τα εξής: α) To Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φλώρινας Α.Ε. κατά την παρούσα χρήση, όπως και κατά τις
προηγούμενες, παρακράτησε από τα έσοδα την προβλεπόμενη εισφορά 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001, η οποία ωστόσο κατά πάγια τακτική, ελλείψει σχετικής ρευστότητας, δεν κατατίθεται σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς όπως ορίζεται στο
συγκεκριμένο άρθρο. β) Όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας, κατά την 31.12.2013 η σωρευμένη στη διάρκεια των χρήσεων διάθεση της εισφοράς 1% "για έργα υποδομής και εκσυγχρονισμού του ΚΤΕΛ", υπερβαίνει του σχηματισθέντος κατά την
ίδια ως άνω ημερομηνία, αποθεματικού αυτής. γ) Καθυστερεί επί μακρόν η απόδοση στο Υπουργείο Μεταφορών, των παρακρατηθέντων εισφορών 1% "υπέρ ασθενέστερων ΚΤΕΛ", σωρευμένου ποσού κατά την 31.12.2013 € 139.607,45. Εκ του ανωτέρω
ποσού, € 26.096,07 αφορούν σε εισφορές χρήσεως 2013. Στη 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.


