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Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2014 Πνζά πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 2013 Πνζά Πνζά

Αμία Αλαπόζβεζηε Αμία Αλαπόζβεζηε θιεηνκέλεο πξνεγνπκέλεο

θηήζεσο Απνζβέζεηο αμία θηήζεσο Απνζβέζεηο αμία ρξήζεσο 2014 ρξήζεσο 2013

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

1. Έμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθ/ζεσο 5.128,26 5.128,25 0,01 5.128,26 5.128,25 0,01 I. Κεθάλαιο Μεηοτικό

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 108.369,87 108.368,88 0,99 108.139,47 107.228,52 910,95 (31.117 κεηνρέο ησλ 4,00 επξώ εθάζηε)

113.498,13 113.497,13 1,00 113.267,73 112.356,77 910,96 1. Καηαβιεκέλν 124.468,00 102.068,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

II. Δνζώμαηες ακινηηοποιήζεις III. Γιαθορές αναπροζαρμογής -

1. Γήπεδα - Οηθόπεδα 36.446,48 0,00 36.446,48 36.446,48 0,00 36.446,48 Δπιτορηγήζεις επενδύζεων

3. Μεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο - ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο38.750,00 38.749,97 0,03 38.750,00 36.812,50 1.937,50 2. Δηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ

6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 237.801,10 230.020,77 7.780,33 223.279,49 213.162,13 10.117,36 πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 13,28 10.413,28

Σύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓII) 312.997,58 268.770,74 44.226,84 298.475,97 249.974,63 48.501,34 3. Επηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ παγίνπ

ελεξγεηηθνύ 18.074,48 21.461,14

18.087,76 31.874,42

III. σμμεηοτές και άλλες μακρ/ζμες

τρημαηοοικονομικές απαιηήζεις IV. Αποθεμαηικά κεθάλαια

1. Ταθηηθό απνζεκαηηθό 3.328,60 3.137,82

2. Σπκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 1.027,15 1.027,15 4. Έθηαθηα απνζεκαηηθά 1.041,00 1.041,00

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 0,00 0,00 4.369,60 4.178,82

1.027,15 1.027,15

V. Αποηελέζμαηα εις νέον

Σύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΓII+ΓIII) 45.253,99 49.528,49 Υπόινηπν θεξδώλ εηο λένλ 46.848,16 44.390,63

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ύνολο ιδίων κεθαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV) 193.773,52 182.511,87

II. Απαιηήζεις

1. Πειάηεο 95.475,74 84.045,31

11. Φξεώζηεο δηάθνξνη 149.384,92 179.783,36 Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

244.860,66 263.828,67 ΙΙ. Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

1. Πξνκεζεπηέο 20.655,52 20.962,76

IV. Γιαθέζιμα 2α.Επηηαγέο πιεξσηέεο 0,00 0,00

1. Τακείν 4.454,91 737,56 3. Τξάπεδεο ινγ/κνί βξαρ/κσλ ππνρξεώζεσλ 51.155,04 48.939,35

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 317.887,87 326.881,41 4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 15.101,48 1.662,87

322.342,78 327.618,97 5. Υπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 21.494,55 25.550,62

6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 33.688,95 22.919,86

Σύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΔII+ΔIV) 567.203,44 591.447,64 11. Πηζησηέο δηάθνξνη 408.096,84 387.986,87

Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓII) 550.192,38 508.022,33

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 166.363,93 122.625,26 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

1. Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 34.856,46 73.978,15

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 778.822,36 764.512,35 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 778.822,36 764.512,35

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

2. Φξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ 2. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ

     θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ 1.198.817,81 1.235.598,82      θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ 1.198.817,81 1.235.598,82

ημείωζεις: 1. Η ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 έσο 27 ηνπ Ν.2065/1992, έγηλε ζηε ρξήζε 2012.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014) ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2014 Πνζά πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 2013 Πνζά Πνζά

I. Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεως θιεηνκέλεο πξνεγνπκέλεο

Κύθινο εξγαζηώλ (παξνρή ππεξεζηώλ) 88,50 6.778,93 ρξήζεσο 2014 ρξήζεσο 2013

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ (παξνρήο ππεξεζηώλ) 0,00 88,50 0,00 6.778,93

ΠΛΔΟΝ Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο 5.156,34 51.907,24

Έζνδα επηρνξεγήζεσλ πξνγξακκάησλ 296.890,31 373.019,44 (+) Υπόινηπν θεξδώλ/δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 44.390,63 8.892,50

Μείνλ: Κόζηνο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ 254.555,29 42.335,02 283.473,34 89.546,10 49.546,97 60.799,74

Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 42.423,52 96.325,03 μείον:  1. Φόξνο εηζνδήκαηνο 2.508,03 14.332,82
Πιένλ: 1. Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 3.851,51 338.502,73 0,00 Κέρδη είς νέο 47.038,94 46.466,92

Σύλνιν 46.275,03 96.325,03

ΜΔΙΟΝ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 41.911,21 42.242,68

Μεξηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο/θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 4.363,82 54.082,35

ΠΛΔΟΝ: 4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 3.624,39 2.888,43 Η δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο:

  μείον:   3. Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 7.018,35 -3.393,96 12.786,71 -9.898,28 1. Ταθηηθό απνζεκαηηθό 190,78 2.076,29

Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο/θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 969,86 44.184,07 8. Υπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 46.848,16 44.390,63

II. ΠΛΔΟΝ: 1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 6.490,08 7.615,96 47.038,94 46.466,92

        2. Έθηαθηα θέξδε 0,00 243,30

        3. Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 2.186,33 307,20

8.676,41 8.166,46

μείον:    1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 4.489,93 443,29

             3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 4.489,93 4.186,48 0,00 443,29 7.723,17

Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε)

εθκεηαιιεύζεσο 5.156,34 51.907,24

ΜΔΙΟΝ: Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 19.936,47 10.640,41

       μείον: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

                  ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 19.936,47 0,00 10.640,41 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (κέρδη) ΥΡΗΔΩ 5.156,34 51.907,24

Αγρίνιο, 30 Απριλίοσ 2015

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Γεώργιος Παπαναστασίοσ τοσ Παντελή Ιωάννης Φαρμάκης τοσ Παναγιώτη ιδέρης Γεράζιμος

ΑΕ-727127 ΑΑ-304124 ΑΡ.ΑΓΔΙΑ ΟΔΔ Α΄ ΣΑΞΔΩ  49952

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ



Προς ηοσς κ.κ. Μεηότοσς ηης Ανώνσμης Δηαιρείας "ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ"

Αθήνα, 28 Μαΐοσ 2015

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΑΘΑΝΑΙΟ Π. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ

Α.Μ.ΟΔΛ 12811

2. Σηην παπούζα σπήζη ηο Διοικηηικό Σςμβούλιο : 

α. ζηιρ 04-03-2014, ομόθυνα πιζηοποίηζε ηο ποζό ηυν δύο σιλιάδυν εςπώ , ηο οποίο αθοπά μέπορ ηηρ κάλςτηρ ηος μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ εηαιπείαρ ζύμθυνα με ηην απόθαζη έκηακηηρ Γενικήρ ζςνέλεςζηρ ηηρ

εηαιπείαρ ζηιρ 09-10-2013 με ηην έκδοζη 500 μεηοσών ηυν 4 εςπώ. 

β. ζηιρ 27-11-2014, ομόθυνα πιζηοποίηζε όηι ζύμθυνα με ηην απόθαζη ηηρ εηήζιαρ ηακηικήρ Γενικήρ ζςνέλεςζηρ ηηρ εηαιπείαρ ζηιρ 30-06-2014, ππαγμαηοποιήθηκε η Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος με μεηπηηά

ποζού ηυν δέκα σιλιάδυν εςπώ(10.000,00) πος ανηιζηοισεί 2.500 μεηοσέρ, ονομαζηικήρ αξίαρ ηεζζάπυν (4) εςπώ εκάζηηρ. Επίζηρ πιζηοποίηζε ηην κεθαλαιοποίηζη ηηρ διαθοπάρ αναπποζαπμογήρ αξίαρ

πεπιοςζιακών ζηοισείυν πος πποέκςτε ζηη σπήζη 2012 ποζού δέκα σιλιάδυν ηεηπακοζίυν εςπώ (10.400,00) πος ανηιζηοισεί ζε 2.600 μεηοσέρ, ονομαζηικήρ αξίαρ  ηεζζάπυν ( 4)  εςπώ εκάζηηρ.

Μεηά ηα ανυηέπυ, ηο μεηοσικό κεθάλαιο ηηρ εηαιπείαρ διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν εκαηόν είκοζι ηεζζάπυν σιλιάδυν ηεηπακοζίυν εξήνηα οκηώ εςπώ (124.468,00 ) πος ανηιζηοισεί ζε ηπιάνηα μία σιλιάδερ εκαηόν

δέκα επηά ( 31.117 )  μεηοσέρ ονομαζηικήρ αξίαρ 4 εςπώ έκαζηη.

Ζκθεςη  επί των Οικονομικών  Καταςτάςεων. 
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ " ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ " , που αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2014, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων 
τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα. 
Ευθφνη Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ 
Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό χζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του Κ.Ν. 
2190/1920, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 
Ευθφνη Ελεγκτή 
Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ.  Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου.  Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ 
δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν 
απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.  Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με 
ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρείασ.  Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των 
λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε 
ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 
Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη 
Από τον ζλεγχό μασ προζκυψαν τα εξισ κζματα: 
1. Ο λογαριαςμόσ  Γ.ΙΙΙ.2.«υμμετοχζσ ςε λοιπζσ επιχειριςεισ» ποςοφ ευρϊ 1.027,15 αφορά ςε ςυμμετοχι  κατά 50% ςε Αςτικι Εταιρεία θ οποία δεν ελζγχεται από ορκωτό ελεγκτι – λογιςτι. Για τθν εν λόγω ςυμμετοχι δεν μασ δόκθκαν οικονομικζσ καταςτάςεισ, 
οπότε δεν μποροφμε να είμαςτε βζβαιοι για τθν ορκι αποτίμθςθ του εν λόγω ποςοφ και τον επθρεαςμό των Ιδίων Κεφαλαίων από αυτι . 2. τισ απαιτιςεισ τθσ εταιρείασ περιλαμβάνονται και απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 82.800,00 
περίπου. Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν, που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛ), δεν ζχει ςχθματιςτεί ςχετικι πρόβλεψθ ςε βάροσ των αποτελεςμάτων τθσ. Κατά τθν εκτίμθςι μασ για τθν κάλυψθ ηθμιϊν από τθ μθ 
ρευςτοποίθςθ  των απαιτιςεων αυτϊν ζπρεπε να ζχει ςχθματιςτεί ιςόποςθ πρόβλεψθ. Λόγω του μθ ςχθματιςμοφ τθσ πρόβλεψθσ αυτισ, θ αξία των ωσ άνω απαιτιςεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 82.800,00. 3. H εταιρεία κατά πάγια 
τακτικι δε ςχθματίηει πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία ςε βάροσ των αποτελεςμάτων τθσ.  Η ςωρευμζνθ πρόβλεψθ ανζρχεται ςε ποςό ευρϊ 15.000 περίπου με ςυνζπεια οι προβλζψεισ να εμφανίηονται μειωμζνεσ και τα 
ίδια κεφάλαια να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά το ποςό αυτό. 4.Από τον ζλεγχο μασ προζκυψε ότι οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ  τθσ εταιρίασ δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ από 2003 ζωσ 2014. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά 
αποτελζςματα  των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Η εταιρία δεν ζχει προβεί ςε εκτίµθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ  για 
αυτι τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό µασ, δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά µε τθν εκτίµθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται.  
Γνώμη με Επιφφλαξη 
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο ‘Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ’, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αφοφ λθφκοφν υπόψθ και οι ςθμειϊςεισ τθσ εταιρείασ, κάτω από  τον Ιςολογιςμό, 
παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται 
από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό χζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920. 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών θεμάτων 
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
  
 


