SANTEL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΉΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.ΜΑΕ 21368/01/Β/90139 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώµατες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές Ασώµατες ακινητοποιήσεις
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ.-Λοιπός εξοπλ.
5. Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΙΙΙ. Συµµ.&άλλες µακρ.χρηµ.απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ αξία

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ αξία

937.540,21

937.540,21

0,00

937.540,21

937.540,20

0,01

118.336,16
33.730,89
55.259,54
615.203,18
822.529,77

88.117,74
29.618,36
40.186,17
584.105,28
742.027,55

30.218,42
4.112,53
15.073,37
31.097,90
80.502,22

118.336,16
33.730,89
43.259,54
601.355,52
796.682,11

84.180,44
28.419,56
38.469,91
553.195,29
704.265,20

34.155,72
5.311,33
4.789,63
48.160,23
92.416,91

46.660,69
127.162,91

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθ.

48.002,21
140.419,13

214.354,54
15.232,65
229.587,19

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
MEION:Προβλεψεις
3α.Επιτ.εισπρ.µετ/νες
3β.Επιτ.σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι
12.Λογαριασµοί διαχ.προκαταβ.& πιστώσεων

680.405,21
0,00

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως

250.147,42
0,00
250.147,42

975.263,31
81.500,00

680.405,21
451.614,53
5.253,78
309.300,71
0,00
1.446.574,23

IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
5.Αφορολόγητα απ/κα ειδικών
διατάξεων νόµων
7.Ειδικό απ/κο από µετ/πη µετ.κεφ.
V.Aποτελεσµατα εις νέο
Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νέο
Υπολοιπο ζηµιών χρησεως εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2. ∆άνεια Τραπεζών
893.763,31
491.993,11
53.921,84
220.893,63
0,00
1.660.571,89

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)

27.846,25
40.164,72
68.010,97
1.744.172,39

92.934,87
134.114,68
227.049,55
2.137.768,86

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

11.882,64

11.882,64

1.883.217,94

2.290.070,63

1,99
42.000,00
42.001,99

1,99
48.000,00
48.001,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆+Ε)

Ποσά κλειόµ χρήσης Ποσά κλειόµ χρήσης

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο (Μετοχικό 41.000 χ 2,93€)
1. Κατεβεβληµένο
(41.000 µετ.Χ 2,93Ε)
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχ.Επενδύσεων
2.∆ιαφ.από αναπρ.αξίας λοιπών περιουσ.στοιχειων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α.Επιταγες πληρ.µεταχρ/νες
3. Τράπεζες λογ. βραχ/µων υποχρ,
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
10.Μερίσµατα Πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Ι+Γ.ΙΙ)
∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)

2013

2012

120.130,00

120.130,00

18.535,71
0,00
18.535,71

18.535,71
0,00
18.535,71

60.161,41
46.397,16

60.161,41
46.397,16

192,82
106.751,39

192,82
106.751,39

59.876,73
305.293,83

0,00
(185.842,58)
59.574,52

0,00
0,00

81.793,31
81.793,31

333.032,49
86.091,87
173.488,73
20.464,25
221.060,00
53.324,27
606.860,41
79.760,01
1.574.082,03
1.574.082,03

602.580,17
146.868,43
275.486,04
21.760,27
44.722,62
61.765,32
816.903,19
174.096,05
2.144.182,09
2.225.975,40

3.842,08

4.520,71

1.883.217,94

2.290.070,63

1,99
42.000,00
42.001,99

1,99
48.000,00
48.001,99

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Χρεωσ. λογ.εγγυήσεων εµπρ.ασφαλ.

1. ∆ικαιούχοι αλλότρ. περ. στοιχείων
2.Πιστ.λογ.εγγυησ.εµπρ.ασφαλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η Εταιρεία στη χρήση 2013 απασχόλησε κατά µέσο όρο 48 άτοµα 2) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται απο τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος για την χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων
χρήσεως 2013. (Αν µεχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε οτι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις). 3) Εκτός των φορολογικών υποθέσεων που περιγράφονται
στην παράγραφο 7γ του προσαρτήµατος, δεν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας 4) Η τελευταία αναπροσαρµογή της
αξίας των ακινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/92 έγινε την χρήση 2012.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - (Λ/86)
Ποσά κλειόµενης χρήσης 2013
Ποσά κλειόµενης χρήσης 2012
Ι. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµετάλλευσης
Πλέον.Aλλα εσοδα εκµεταλλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
2.Εξοδα Λειτουργιας ∆ιαθεσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ:Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα
ΜΕΙΟΝ: Χρεωσ. τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον) Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
ΜEION:
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
23.535,52
2. Έκτακτες ζηµίες
0,00
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
0,00
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
10.960,12
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

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

ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Α∆Τ Ξ 167159

226.457,99
1.283.261,95
65,58
20.696,48

3.508.091,50

5.352.173,81

1.594.926,61
1.913.164,89
2.544,55
1.915.709,44

1.890.926,28
3.461.247,53
6.490,56
3.467.738,09
314.739,77
2.349.187,10

1.509.719,94
405.989,50

155,45
7.121,86

(20.630,90)
385.358,60

0,00
2.498,85
2.498,85

34.495,64
41.312,52
41.312,52

2.663.926,87
803.811,22
(6.966,41)
796.844,81

0,00
595,51
595,51

(31.996,79)
353.361,81
0,00
353.361,81

2.426,45
0,00
1.788,31
20.000,00

24.214,76
729.478,31
729.478,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
Ποσά κλειόµ χρήσης Ποσά κλειόµ χρήσης

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσης
Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) χρήσης
(+) Yπόλοιπο κερδων προηγ.χρήσεων
(-) Yπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων
(-) ∆ιαφ.φορ.ελέγχου προηγ χρήσεων

Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος
3. Έκτακτη εισφορά Ν.3845/10
4. Τέλος επιτηδεύµατος ν.3986/11
Ζηµίες είς νέο / κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο Μέρισµα
3. Πρόσθετο µέρισµα
8. Υπόλοιπο κερδών/(ζηµιών) εις νέο

2013
353.361,81
0,00
(185.842,58)
167.519,23
99.136,00

2012
773.225,56
0,00
(440.204,20)
-397.672,81
(64.651,45)
121.191,13

8.506,50
59.876,73

0,00
(185.842,58)

0,00
0,00
0,00
59.876,73
59.876,73

0,00
0,00
0,00
-185.842,58
(185.842,58)

(23.619,25)
773.225,56
0,00
773.225,56

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Α∆Τ ΑΕ 018332

ΚΑΠΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του ΗΡΑΚΛΗ Α∆Τ Π 025594

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «SANTEL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις ανωτέρω Oικονοµικές Kαταστάσεις της Εταιρείας «SANTEL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον Iσολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2013, την Kατάσταση Aποτελεσµάτων και τον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις: Η ∆ιοίκηση 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η ∆ιοίκηση 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 θέµατα: 1) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων «Απαιτήσεις απο Πελάτες», «Επιταγές εισπρακτέες», «Επιταγές σε καθυστέρηση» και «Χρεώστες διάφοροι», περιλαµβάνονται
επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 1.016.000 περίπου, για τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για ζηµιά από ενδεχόµενη µη είσπραξή τους. Η πρόβλεψη αυτή κατά την εκτίµηση µας θα έπρεπε να ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των € 1.016.000, µε συνέπεια οι Απαιτήσεις και η Καθαρή Θέση της Εταιρείας να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένες, τα Αποτελέσµατα Προηγούµενων Χρήσεων να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 988.500 περίπου και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως να εµφανίζονται
αυξηµένα κατά € 27.500 περίπου.
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (Κ.Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) η Εταιρεία δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 το
συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε €108.000 περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά το ποσό αυτό, τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, τα αποτελέσµατα χρήσεως να εµφανίζονται
µειωµένα κατά € 35.000 περίπου, και τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 143.000 περίπου.
3) Με βάση τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2000-2001, και σε συνέχεια προσφυγών της εταιρείας στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και επανέλεγχο των χρήσεων αυτών εντός του 2012, έχουν καταλογισθεί στην Εταιρεία διαφορές φορολογικού ελέγχου,
πρόστιµα και προσαυξήσεις για φόρο εισοδήµατος και ΦΠΑ συνολικού ποσού € 1.156.000. Σύµφωνα µε την επιστολή του νοµικού συµβούλου της εταιρείας έχουν ασκηθεί προσφυγές κατά των παραπάνω αποφάσεων, στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. Τα οριστικά
ποσά των διαφορών φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2000-2001, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά για την ανέλεγκτη χρήση 2010 δεν έχουν καταστεί οριστικά και δεν έχει σχηµατισθεί καµία πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.
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 «SANTEL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013, και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά
α
γ
Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42 έως και 43 του Κ.Ν. 2190/1920.
Εµφαση Θέµατος: Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός οτι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει
καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Το θέµα αυτό αποτελεί ένδειξη για ενδεχόµενη αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι θα
υπάρξει απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και άρση της εφαρµογής της παραπάνω διάταξης στις επόµενες χρήσεις, δεδοµένου ότι ο δανεισµός της εταιρείας είναι περιορισµένος και η Εταιρεία βασίζεται σε κεφάλαια των µετόχων της για
την λειτουργία και ανάπτυξη της.
Αναφορά επι 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.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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