BAZAAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 32485/01ΝΤ/Β/94/2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2012
18η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσης 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αξία

Β.

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως

Γ.
II.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις-λοιπός µηχ. εξ.
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ )

Α.
593.829,63

3.761.254,34
5.664.333,52
796.299,14
5.241.850,71
15.463.737,71

384.266,09

1.803.747,23
4.396.452,96
636.169,51
3.833.383,47
10.669.753,17

209.563,54

1.957.507,11
1.267.880,56
160.129,63
1.408.467,24
4.793.984,54

877.351,45

3.059.635,68
5.495.408,18
776.712,36
4.599.174,20
13.930.930,42

871.393,62

1.273.446,62
4.238.406,84
604.632,93
3.565.981,56
9.682.467,95

5.957,83

1.786.189,06
1.257.001,34
172.079,43
1.033.192,64
4.248.462,47

Συµµετοχές & άλλες µακροπρ. χρηµ. απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

488.182,55

479.476,09

1.

(481.600 ανων. µετοχές των 2,93 ευρώ)
Καταβληµένο

1.
3.

Αποθεµατικά κεφάλαια
Τακτικό αποθεµατικό
Ειδικά αποθεµατικά

IV.

5.282.167,09

4.727.938,56

Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ +ΓΙΙΙ)
∆.
I.

II.

ΙΙΙ.

IV.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

Γ.

Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
2. Γραµµάτια εισπρακτέα
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων

11.058.698,59
196.139,46

Χρεόγραφα
1. Μετοχές

15.453.904,12
3.866.371,21
19.320.275,33
10.833.975,06
-

10.862.559,13
48.913,23
2.819.150,66
1.152.754,16
13.637,66
14.897.014,84

1.
2α.
3.
4.
5.
6.
10.
11.

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
Τράπεζες λογαριασµός βραχυπρ. υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι

II.
10.833.975,06
35.037,82
5.399.999,38
1.340.118,98
17.609.131,24

191.248,72

∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ∆Ι + ∆ΙΙ + ∆ΙΙΙ + ∆ΙV )
Ε.

2.
8.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

II.
12.179.196,41
4.057.162,77
16.236.359,18

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + ∆ + Ε )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/µοί εγγυήσεων & εµπρ. Ασφαλειών

191.248,72

597.550,13

908.702,18

1.730.778,16
2.328.328,29

889.793,00
1.798.495,18

33.652.951,03

38.919.150,47

27.887,17
1.029.400,57
328.934,15
1.386.221,89

91.826,39
1.065.885,08
279.663,51
1.437.374,98

40.530.903,55

45.090.421,84

250.168,00
250.168,00

48.000,00
48.000,00

Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΓΙΙ )

∆.
2.

I.

ΙΙ.

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

2.

Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ

496.493,16
22.496.855,98

108.864.607,12
86.246.850,29
22.617.756,83
253.824,83
22.871.581,66
480.919,69
21.494.177,14

22.993.349,14
823.737,91

190.871,36
632.866,55

337.644,75

147.894,89

- ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
Μείον :1) Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση

22.145,04
774,79
26.001,07
-

128.659,96
504.206,59

1.411.088,00

69.086,25
357.069,72
426.155,97

48.917,99
357.069,72
405.987,71

260.105,15

0,00

2.097.349,12

1.817.075,71

3.500.000,00
10.500,00
3.510.500,00

3.500.000,00
10.500,00
3.510.500,00

17.483.224,04
14.456.515,09
511.576,99
90.853,39
802.967,01
613.878,13
758.360,16
34.717.374,81

17.274.231,65
18.787.322,69
510.188,51
117.348,17
1.401.520,61
698.176,23
253.743,19
629.086,90
39.671.617,95

38.227.874,81

43.182.117,95

205.679,62

91.228,18

40.530.903,55

45.090.421,84

250.168,00
250.168,00

48.000,00
48.000,00

Ποσά
κλειόµενης
χρήσης
2012
504.206,59
504.206,59
223.933,18
280.273,41

Ποσά
προηγούµενης
χρήσης
2011
734.616,54
195.313,12
539.303,42
256.175,57
283.127,85

20.168,26
260.105,15
280.273,41

29.384,66
253.743,19
283.127,85

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
Τακτικό αποθεµατικό
Πρώτο µέρισµα
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

124.495,14
771.989,69
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

10.716,38
831,37
11.547,75

503.135,63
503.135,63

Καθαρά αποτελέσµατα κέρδη χρήσεως

1.
2.
8.

1.411.088,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

+ Υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων

21.975.096,83
896.484,83

23.399,75

201.999,14
6.985,65
208.984,79
80.541,55
60.963,74
196.139,46

∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2011

1.915,20
192.786,56

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Πιστωτικοί λογ/µοί εγγυήσεων & εµπρ. Ασφαλειών
ΠΙΝΑΚΑΣ

113.675.077,76
90.147.570,03
23.527.507,73
289.579,32
23.817.087,05

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον :
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ + ∆ )

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )
Ποσά κλειόµενης χρήσης 2012

Ποσά
προηγούµενης
χρήσης
2011

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

I.

V.
IIΙ.

Ποσά
κλειόµενης
χρήσης
2012

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2011
Αξία
Αναπόσβεστη
Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αξία

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΒΑΛΙΑ
Α.∆.Τ. ΑΕ 106468
48.920,90

37.373,15
734.616,54

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

614.569,43
-

614.569,43

504.206,59

734.616,54

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΕΡΟΥΚΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΑ 116003

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ
Α.∆.Τ. Λ 913554

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "BAZAAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ"
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας «BAZAAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ», οι
οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 την Κατάσταση αποτελεσµάτων και τον Πίνακα διαθέσεως 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 τη 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 θέµατα: 1) Στους λογαριασµούς ∆.Ι.5. "Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων" και ∆.ΙΙ "Απαιτήσεις" του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού περιλαµβάνονται υπόλοιπα σε καθυστέρηση ποσού ευρώ 549 χιλ.
περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό µας εκτιµούµε ότι η σχηµατισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη ποσού ευρώ 196 χιλ. υπολείπεται κατά ευρώ 350 χιλ, του ποσού που έπρεπε
να σχηµατιστεί. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το Ε.Γ.Λ.Σ., µε συνέπεια, η αξία των ανωτέρω απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά
ευρώ 350 χιλ. και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 106 χιλ.. 2) Στο λογαριασµό ∆.ΙΙΙ.1 "Μετοχές" περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 173 χιλ. που απεικονίζει την αξία κτήσεως µετοχών 1 ανωνύµου εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο, οι
οικονοµικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών αυτών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 143 χιλ.. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ δεν
έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης των µετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 40 χιλ., µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 3) Κατά παρέκκλιση
των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το Ε.Γ.Λ.Σ., δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται
σε ευρώ 950 χιλ., µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά 950 χιλ. ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 950 χιλ. ευρώ και τα αποτελέσµατα της χρήσης αυξηµένα κατά 100 χιλ. ευρώ. 4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης δεν επιβαρύνθηκαν µε πρόστιµα και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 109 χιλ. µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, ενώ οι
υποχρεώσεις µειωµένες κατά το ποσό αυτό. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. 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 γι’ αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. 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 «BAZAAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ BIOMHXANIKH
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ" κατά την 31 ∆εκεµβρίου 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. Έµφαση Θεµάτων. Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στο λογαριασµό του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.11 "Χρεώστες διάφοροι" περιλαµβάνονται
ποσά ευρώ 542 χιλ. και ευρώ 442 χιλ.που αφορούν επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου από φορολογικές και αγορανοµικές διατάξεις. Για τα ποσά αυτά δεν έγινε εγγραφή σε βάρος των αποτελεσµάτων των προηγουµένων χρήσεων και σε µείωση των ιδίων
κεφαλαίων, διότι η εταιρεία έχει προσφύγει στα φορολογικά και διοικητικά δικαστήρια και εκτιµά ότι θα δικαιωθεί. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Επίσης εφιστούµε την προσοχή σας στην παρ. 13 του προσαρτήµατος σχετικά µε τα ίδια
κεφάλαια της εταιρείας. 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 οριζοµένων από
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τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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