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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

11ε  ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ  (1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2013 - 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2014)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο Πνζά Πνζά

 1.7.2013- 30.6.2014  1.7.2012- 30.6.2013 θιεηόκελεο πξνεγνύκ.

Αμία Αλαπόζβεζηε Αμία Αλαπόζβεζηε ρξήζεο ρξήζεο

Κηήζεο Απνζβέζεηο Αμία Κηήζεο Απνζβέζεηο Αμία 2013-2014 2012-2013

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Α.ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Ι.Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Ι. Μεηνρηθό θεθάιαην

3. Γηθαηώκαηα ρξήζεωο ηίηινπ 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 (50.000 κεηνρέο ησλ 20,00 ΕΤΡΩ.)

6. Εμνδα κεηαγξαθώλ θαη αλαλεώζεσο 1. Καηαβιεκέλν 1.000.000,00 1.000.000,00

   ζπκβνιαίσλ πνδνζθαηξηζηώλ 942.415,40 540.904,99 401.510,41 1.201.271,26 602.067,75 599.203,51

7. Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο αζώκαησλ αθελ/ζεσλ 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 III Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεωλ

973.915,40 555.904,99 418.010,41 1.216.271,26 617.067,75 599.203,51  3. Δπηρνξεγ. επελδύζεωλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 54.419,91 159.484,36

ΙΙ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

2. Κηίξηα - ηερληθά εξγα 494.316,62 285.428,51 208.888,11 494.316,62 245.883,21 248.433,41 V Απνηειέζκαηα εηο λένλ

3. Μεραλήκαηα θαη κερ/θεο εγθαηαζηαζεηο 26.996,50 26.326,76 669,74 26.996,50 25.022,38 1.974,12 Τπόινηπν δεκηώλ/θεξδώλ ρξήζεωο -94.617,65 58.171,48

5. Μεηαθνξηθά κέζα 113.739,00 48.392,23 65.346,77 98.739,00 41.269,23 57.469,77 Τπόινηπν δεκηώλ πξνεγνπκέλωλ ρξήζεωλ -822.142,68 -880.314,16

6. Επηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο  179.779,61 173.288,77 6.490,84 160.578,40 147.970,23 12.608,17 Εεκίεο εηο λένλ -916.760,33 -822.142,68

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 39.800,00 0,00 39.800,00 49.000,00 0,00 49.000,00

854.631,73 533.436,27 321.195,46 829.630,52 460.145,05 369.485,47 ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) 137.659,58 337.341,68

ύλνιν αθηλεηνπνηήζεωλ (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.828.547,13 1.089.341,26 739.205,87 2.045.901,78 1.077.212,80 968.688,98

ΙΙΙ.πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο

   ρξεκαηννηθνλνκθέο απαηηήζεηο Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

   7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 12.194,28 58.177,72 ΙΙ.Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 751.400,15 1.026.866,70  1. Πξνκεζεπηέο 171.268,57 153.308,57

 2α.Επηηαγέο πιεξσηέεο 110.562,56 144.789,36

Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΡΓΗΣΙΚΟ  4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 0,00 0,00

ΙΙ . Απαηηεζεηο  5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 116.490,03 128.513,08

   1.Πειάηεο 135.313,90 174.387,45  6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 23.140,91 8.194,73

   3.Επηηαγέο εηζπξαθηέεο 143.650,00 137.500,00 11.Πηζησηέο δηάθνξνη 840.901,99 991.267,36

 11.Υξεώζηεο δηάθνξνη 303.507,37 319.292,58 ύλνιν ππνρξεώζεωλ  (ΓΙΙ) 1.262.364,06 1.426.073,10

582.471,27 631.180,03

IV.Γηαζέζηκα

   1.Σακείν 55.502,95 39.958,05

   2. Καηαζέζεηο  όςεσο θαη πξνζεζκίαο 10.649,27 67.009,78

66.152,22 106.967,83

ύλνιν θπθινθ/ληνο ελεξγεη.(ΓΙΙ+ΓΙV) 648.623,49 738.147,86

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

   1.Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0,00 0,00 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 0,00 1.599,78

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝEΡΓΗΣΙΚΟΤ (Γ+Γ) 1.400.023,64 1.765.014,56 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ) 1.400.023,64 1.765.014,56

εκείσζε: Η Επηηξνπή Απνηίκεζεο αμίαο αζιεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηζηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ βάζεη ηνπ άξζξνπ 76Α Ν. 2725/1999 απνηίκεζε ηελ πιαζκαηηθή  αμία ησλ αζιεηώλ ηεο εηαηξείαο καο γηα ηελ ρξήζε 01/07/2013 - 30/06/2014

                ζην πνζό 2.049.441,00 επξώ.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

30εο ΘΟΤΝΘΟΤ 2014 (1 ΘΟΤΛΘΟΤ 2013- 30 ΘΟΤΝΘΟΤ 2014) Πνζά Πνζά

ρξήζεο ρξήζεο

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 01/07/2013-30/06/2014 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο 01/07/2012-30/06/2013 2013-2014 2012-2013

Ι.Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο

Κύθινο εξγαζηώλ (Εζνδα πνδνζθ.αγώλσλ) 112.923,55 226.356,68 Καζαξά απνη/ηα (δεκίεο/θέξδε) ρξήζεωο -47.374,31 78.486,57
Μείνλ: Εμνδα πνδνζθαηξηθνύ ηκήκαηνο 2.525.109,30 2.361.335,47 Μείνλ Τπόινηπν απνη/ησλ (δεκηώλ) πξνεγ. ρξήζ. -822.142,68 -880.314,16

Μηθηά απνη/ηα (δεκία) εθκεηαιιεύζεσο -2.412.185,75 -2.134.978,79 Μείνλ  Φόξνο εηζνδήκαηνο -47.243,34 -20.315,09

Πιένλ: Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 2.477.290,48 2.347.081,05 Ζεκηέο εηο  λένλ -916.760,33 -822.142,68

ύλνιν 65.104,73 212.102,26

Μείνλ: Εμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 174.700,55 169.122,09

           Εμνδα δηάζεζεο 11.184,35 185.884,90 11.841,39 180.963,48

Μεξηθά απνη/ηα (Κέξδε/δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο -120.780,17 31.138,78

ΠΛΔΟΝ/ΜΔΙΟΝ: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 546,38 1.161,18

              Μείνλ: 3.ρξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 578,56 -32,18 457,98 703,20

Οιηθά απνη/ηα (δεκίεο/θέξδε) εθκεηαιιεύζεωο -120.812,35 31.841,98

ΙΙ ΠΛΔΟΝ: Δθηαθηα απνηειέζκαηα

1. Εθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 5.064,45 21.852,98

2. Εθηαθηα θέξδε 214.664,37 89.552,19

3. Δζνδα πξνεγνπκέλωλ ρξήζεωλ 4.032,31 223.761,13 0,00 111.405,17

    Μείνλ:

1. Εθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 3.341,79 4.918,99

2.Έθηαθηεο δεκίεο 77.416,64 58.364,27

4.Έμνδα πξνεγνπκέλωλ ρξήζεωλ 69.564,66 150.323,09 73.438,04 1.477,32 64.760,58 46.644,59

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνη/ηα (θέξδε/δεκίεο) -47.374,31 78.486,57

Μείνλ: ύλνιν απνζβ. πάγησλ ζηνηρείσλ 885.441,12 1.026.986,24

          Μείνλ: Οη  ελζσκαη. ζην ιεηη.  θόζηνο 885.441,12 0,00 1.026.986,24 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣ/ΣΑ (θέξδε/δεκίεο) ΥΡΗΔΩ -47.374,31 78.486,57

ΛΙΒΑΓΔΙΑ,  01 Γεθεκβξίνπ 2014

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΟΤ Δ. . Ο ΠΡΟΘΣΑΜΕΝΟ ΛΟΓΘΣΗΡΘΟΤ

& Δ/

ΝΙΚΑΙΝΑ ΛΟΤΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΦΛΩΡΟ

 Α.Δ.Σ.  Ν 878930 Α.Δ.Σ. Ξ 994664

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

                                                                                                   Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο «ΑΠΟ ΛΔΒΑΓΔΗΑΚΟ Π.Α.Δ»

ΈΝΑ ΜΕΛΟ ΣΟΤ Δ..

ΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Α.Δ.Σ. ΑΕ 492371

πλεξγαδόκελνη Οξθωηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.

               κέινο ηεο Crowe Horwath International

          Φωθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα

    Αξ. Μ. ΟΔΛ 125

Αζήλα, 09 Γεθεκβξίνπ 2014

Ζ Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγίζηξηα

      ΑΝΝΑ ΑΡ. ΣΔΛΗΚΟΤ

    Αξ. Μ. ΟΔΛ 17131

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων:Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ τησ Εταιρείασ «ΑΠΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε.», οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τησ 30ησ Ιουνίου 2012, την κατάςταςη αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάθεςησ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΑΠΟ ΛΔΒΑΓΔΙΑΚΟΣ Π.Α.Δ»», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκ ό ηεο 30εο Ινπλίνπ 2014, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζ ρεηηθό πξνζάξηεκα.
Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό Σρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ.Ν. 2190/1920, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο 
πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδ ε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δςθύνη τος Δλεγκτή
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έ ιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ.  Τα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν 
κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηή ζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδε η ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζ θνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα 
ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έ ιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγ νπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, 
θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γ λώκεο.
Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη
Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 
1) Σηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 200.000  πεξίπνπ. Καηά παξέθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία (θσδ. λ. 2190/1920 θαη ΔΓΛΣ), δελ έρεη ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή πξόβιεςε. Καηά ηελ εθηίκεζή καο γηα 
ηελ θάιπςε ησλ δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε  ησλ απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζζεί ηζόπνζε πξόβιεςε. Λόγσ ηνπ κε ζ ρδεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο νη απαηηήζεηο θαη ηα ίδηα θεθάιαη 
εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηόκελεο  θαη πξνεγνύκελεο  ρξήζεσο απμεκέλα θαηά 20.000 θαη 180.000 επξώ αληίζηνηρα.
2) Kαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛΣ) δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 30ε Ινπλίνπ 2014, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξώ 
7.000 πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 7.000 επξώ, ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηζόπνζα απμεκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα θιεηόκελεο θαη πξνεγνύκελεο ρξήζεσο  λα εκθαλίδνληαη  απμεκέλα θα ηά 2.000 θαη 5.000αληίζηνηρα.
3) oη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο πέληε ηειεπηαίεο ( 2009/2010 - 2013/2014). Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η εηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκε ζε ησλ  πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ 
πνπ  πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή  πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρό καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο  πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. Δπηπιένλ γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο 
ρξήζεηο (2011/2012 - 2013/2014) ε εηαηξεία δελ έρεη απνδερζεί ην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ νπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994 θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν απηό θπξώζεηο.
Γνώμη με Δπιυύλαξη
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ (1) θαη (2) θαη ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο (3) πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε», νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΑΠΟ 
ΛΔΒΑΓΔΙΑΚΟΣ Π.Α.Δ», θαηά ηελ 30ε Ινπλίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξά θνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό Σρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ.Ν. 2190/1920.
Έμυαση Θεμάτων: Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηηο ζεκείσζεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ πξνζαξηήκαηνο, ζηελ νπνία ε εηαηξεία αλαθέξεη: 1) Τηο εθξεκείο δίθεο γηα πνζν 420.000 επξώ πεξίπνπ θαη 2) Τα ζρέδηα ηεο πνπ πξνηίζεηαη λα πινπνίεζε ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγεία θαη ηελ 
ζπλέρεηα   ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο. 
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκη θέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.


