"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ" Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 (23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 21453/62/Β/90/111 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 38302405000
Ποσά σε Ευρώ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
2.496.290,64
362.509,20
2.133.781,44
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(40.000 μετοχές των 29,74 Ευρώ εκάστη)
1.Καταβλημένο

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013

353.585,29
827.885,16

368.020,81

353.585,29
459.864,35

371.764,58
842.840,19

357.412,01

371.764,58
485.428,18

ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
1.Καταβλημένη

1.181.470,45

368.020,81

813.449,64

8.693,30
13.264,96
423.170,50
1.659.733,53

8.693,01
11.989,96
422.226,15
800.321,13

0,29
1.275,00
944,35
859.412,40

ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορ/σεις επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων

ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

103.346,32
1.830,22

103.346,32
3.075,78

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

105.176,54
918.626,18

106.422,10
965.834,50

-

225.349,20

-

21.209,88
246.559,08

167.112,91
-

833.224,82
997,80

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελήΥποπροϊόντα και Υπολείμματα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
5.Αφορολόγητα αποθεματικά
ειδικών διατάξεων νόμων
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV)

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ/νες)
-Χαρτοφυλακίου
-Στις Τράπεζες σε εγγύηση
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11.Χρεώστες διάφοροι

9.851,27
-

-

12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

201.950,49
3.063,28

9.851,27
-

112.112,28
-

55.427,39

238,93
1.959.689,95

1.176,68
27.005,12
28.181,80

3.814,61
73.593,99
77.408,60

260.573,37

2.283.657,63

1.189.600,00

997.680,11

997.680,11

210,04

210,04

34.415,22

34.415,22

140.356,81
174.772,03

140.356,81
174.772,03

(5.146.769,63)

(1.763.291,57)

(2.784.507,45)

598.970,61

59.038,08
-

798.494,95
52.024,47

3.005.552,15
12.191,44
397.389,92
118.041,34
365.794,07
3.958.007,00

3.036.781,67
60.161,75
463.491,87
42.548,69
317.113,09
4.770.616,49

6.100,00

13.969,22

1.179.599,55

5.383.556,32

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ/νες)
3.Τράπεζες λογαριασμοί
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

282,75 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
###
282,75

1.179.599,55

1.189.600,00

112.112,28
248.737,81

232.391,57

400,00
400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

205.013,77
526.847,17
32.517,37

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012

5.383.556,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

Σημειώσεις:
1. Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίσταται προσημείωση ύψους € 1.715.187,09 υπέρ της Τράπεζας (EFG EUROBANK -ERGASIAS) προς εξασφάλιση τραπεζικού δανείου το ύψος του οποίου κατά την 31.12.2012 ανέρχονταν σε € 2.828.588,78.
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας έγινε την 31.12.2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992.
3. Για τη χρήση 2013 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της
χρήσεως 2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
4. Με την από 14.07.2013 Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η λύση της Εταιρίας και η θέση της υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 34-37 του καταστατικού και το άρθρο 47α παρ. 1εδ.β και παρ. 3 του Ν.2190/1920. Η λύση της Εταιρίας και η θέση της σε εκκαθάριση ισχύει από την 14.07.2013. Η απόφαση αυτή
καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 25.07.2013 (Αρ. Πρωτ: 8788Β).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες)/κέρδη εκμεταλλεύσεως
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:΄Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

643.419,27
651.542,98
(8.123,71)
107.063,25
98.939,54
77.488,40
468.072,39

11.588,75

11.588,75

3.747.723,69
3.410.645,86
337.077,83
182.321,07
519.398,90
114.645,14
679.042,10

545.560,79
(446.621,25)
(11.588,75)
(458.210,00)

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

27.557,50

1,07
27.557,50

793.687,24
(274.288,34)

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
(-): Συμψηφισμός ζημιών με διαφορά αναπροσ. παγίων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Ζημίες εις Νέο

(27.556,43)
(301.844,77)

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012

(3.383.478,06)

(876.065,02)

(1.763.291,57)
(5.146.769,63)
(5.146.769,63)

(993.445,00)
106.218,45
(1.763.291,57)
(1.763.291,57)

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

6.012,52
2.720,00
10.361,56
19.094,08

40.970,05
40.794,40
4,88
81.769,33

Μείον:
1.΄Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημίες
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

1.486,41
2.926.269,23
16.606,50
-

54.342,72
569.765,66
2.944.362,14

(2.925.268,06)
(3.383.478,06)

39.405,10
39.405,10

17.981,20
13.900,00

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΒΟΚΟΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ298874
655.989,58

(574.220,25)
(876.065,02)

ΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

123.257,33
(3.383.478,06)

123.257,33

(876.065,02)

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 561872

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ640966 - ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 0017835

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Υπό Εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρίας "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε."
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Υπό Εκκαθάριση Εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 13ης Ιουλίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης 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 δικλείδες 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 δικλείδες
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 δικλείδων 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:
1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως» είχε καταχωρηθεί ποσό ευρώ 2.051.600 που αφορούσε κυρίως σε ζημίες που προέκυψαν από πράξεις επί παραγώγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων πλέον τόκων για τη χρήση 2010, με συνέπεια η αξία των Εξόδων Εγκαταστάσεως και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονταν, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, ισόποσα αυξημένα. Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρία προέβηκε σε διαγραφή των παραπάνω ποσών με συνέπεια τα
αποτελέσματα της χρήσεως να εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό των ευρώ 2.051.600. Επίσης η Εταιρία δεν έχει λογίσει τόκους για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 συνολικού ύψους Ευρώ 992.685 με συνέπεια οι δανειακές υποχρεώσεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά
ευρώ 992.685 και τα αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά ευρώ 220.095.
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, την 31η Δεκεμβρίου 2012 δεν είχαν σχηματιστεί προβλέψεις για απαξίωσης της αξίας των αποθεμάτων, για απαιτήσεις σε καθυστέρηση και για αποζημίωση προσωπικού ποσού ευρώ 792.035 οι οποίες
επιβάρυναν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.
3. Στον λογαριασμό του Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ) «Γήπεδα - Οικόπεδα» και «Κτίρια & Τεχνικά Έργα» υπήρχαν γήπεδα και κτίρια & τεχνικά έργα αναπόσβεστης αξίας ποσού Ευρώ 353.585 και € 459.865 αντίστοιχα. Δεδομένου ότι μέχρι την υπογραφή της παρούσας έκθεσης ελέγχου, δεν υπάρχει επίσημη
προσφορά αγοράς ούτε και σχετικά ενδεικτικά στοιχεία των τρεχουσών τιμών της αγοράς για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε κατά πόσο η αξία με την οποία απεικονίζονται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μπορεί να ανακτηθεί πλήρως κατά την ενδεχόμενη πώληση
τους.
4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004 - 2010. 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 φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 2 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 3 και 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
κατά την 13η Ιουλίου 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.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 4 του Ισολογισμού και στο Προσάρτημα, όπου περιγράφεται το θέμα ότι με απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Ιουλίου 2013, η Εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση από τις 14 Ιουλίου 2013.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Εκκαθαριστή με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2013
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