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Ποζά πποηγούμενηρ χπήζεωρ 2011 Ποζά Ποζά

Αξία Αναπόζβεζηη  Αξία Αναπόζβεζηη κλειόμενηρ πποηγούμενηρ

κηήζεωρ Αποζβέζειρ αξία κηήζεωρ  Αποζβέζειρ  αξία χπήζεωρ 2012 χπήζεωρ 2011

 Β.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ  Α.  ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

       4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο - - - 66.675,79 66.064,44 611,35      Ι. Μεηνρηθό  Κεθάιαην

      (41.275 κεηνρέο ησλ 29,35 επξώ εθάζηε)

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ       1. Καηαβιεκέλν 1.211.421,25 1.211.421,25

   ΙΙ.Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

     1.Γήπεδα-Οηθόπεδα 98.835,69 98.835,69 98.835,69 98.835,69

     3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 462.950,76 247.982,23 214.968,53 462.950,76 215.578,94 247.371,82   IV.Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα

     4.Μεραλήκαηα-ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο       1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 120.723,32 115.790,11

        θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 882.960,27 846.266,89 36.693,38 882.960,17 822.842,04 60.118,13      5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ Νόκσλ 431.848,90 431.848,90

     5.Μεηαθνξηθά κέζα 578.748,88 517.569,05 61.179,83 578.748,88 490.962,88 87.786,00 552.572,22 547.639,01

     6.Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 111.706,86 107.311,35 4.395,51 110.134,50 104.868,48 5.266,02

     7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 424,11 424,11 424,11 - 424,11   V.Απνηειέζκαηα εηο λέν

        ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙΙ) 2.135.626,57 1.719.129,52 416.497,05 2.134.054,11 1.634.252,34 499.801,77       Τπόινηπν θεξδώλ ρξήζεσο εηο λέν 1.267.221,17 1.173.490,25

ΙΙΙ.πκκεηνρέο & άιιεο καθξνπξόζεζκεο

        ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο     ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΙ+AIV+ΑV) 3.031.214,64 2.932.550,51

        2.πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 6.484,78 6.484,78

        7.Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 2.975,37 2.975,37 Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

9.460,15 9.460,15    Ι.Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

        ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 425.957,20 509.261,92      2. Γάλεηα Σξαπεδώλ 72.496,91 101.897,37

 Γ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ    ΙΙ.Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

    Ι.Απνζέκαηα     1.Πξνκεζεπηέο 164.652,26 111.109,55

      3.Παξαγσγή ζε εμέιημε 1.622.962,24 1.715.748,39     2α.Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλ.) 71.052,03 356.597,47

      5.Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ 151.922,30 0,00     3.Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί βξαρππξ. Τπνρξεώζεσλ 1.131.439,27 1.908.375,04

1.774.884,54 1.715.748,39     4.Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 180.252,25 162.752,15

  ΙΙ.Απαηηήζεηο     5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 286.204,78 104.143,90

     1.Πειάηεο 1.272.492,62 2.074.420,63     6.Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 10.369,71 9.147,02

   3α. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξ.) 9.066,47 6.608,32    7.Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο

   3β. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 58.912,94 52.304,62      ζηελ επόκελε ρξήζε 29.197,94 27.768,07

     5.Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπκκεην-   11.Πηζησηέο δηάθνξνη 2.271,53 7.293,42

         ρηθνύ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο (Κ/Ξ) 87.233,50 79.253,35 1.875.439,77 2.687.186,62

    8.Γεζκεπκέλνη ινγ/ζκνί θαηαζέζεσλ 193.140,00 -       ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.947.936,68 2.789.083,99

   11.Υξεώζηεο δηάθνξνη 118.898,46 460.155,73

1.739.743,99 2.672.742,65

  IΙΙ. Υξεόγξαθα

         3.Λνηπά ρξεόγξαθα 1.648,80 1.648,80

  IV.Γηαζέζηκα

         1.Σακείν 15.319,22 116.162,56

         3.Καηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο 1.021.597,57 705.458,83

1.036.916,79 821.621,39

       ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙV) 4.553.194,12 5.211.761,23

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ) 4.979.151,32 5.721.634,50 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ) 4.979.151,32 5.721.634,50

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ

31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ  - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012) ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Ποζά Ποζά

κλειόμενηρ πποηγούμενηρ

Ποζά κλειόμενηρ χπήζεωρ 2012 Ποζά πποηγούμενηρ χπήζεωρ 2011 χπήζεωρ 2012 χπήζεωρ 2011

 Ι.   Απνηειέζκαηα  εθκεηαιιεύζεσο  Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) ρξήζεσο 147.618,78 172.110,58

      Κύθινο Δξγαζηώλ 3.622.882,22 3.622.882,22 2.939.104,46 2.939.104,46 (+): Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (θεξδώλ) πξνεγ.ρξήζεσλ 1.173.490,25 1.067.121,90

      Κύθινο εξγαζηώλ Κ/Ξ 36.682,93 14.902,44        ύλνιν 1.321.109,03 1.239.232,48

3.659.565,15 2.954.006,90  Μείνλ:  1.Φόξνο εηζνδήκαηνο 48.954,65 58.857,81

      Μείνλ: Κόζηνο Πσιήζεσλ 2.769.983,20 2.175.690,50        Κέξδε  πξνο δηάζεζε 1.272.154,38 1.180.374,67

      Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 852.899,02 763.413,96

      Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο - 929,00 Η δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο:

      ύλνιν 852.899,02 764.342,96  1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 4.933,21 6.884,42

      ΜΔΙΟΝ: 1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 203.596,47 183.902,23 8.Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 1.267.221,17 1.173.490,25

                    3.Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 96.941,49 300.537,96 82.131,41 266.033,64 1.272.154,38 1.180.374,67

      Μεξηθά  απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 552.361,06 498.309,32

      ΠΛΔΟΝ: 1.΄Δζνδα ζπκκεηνρώλ 7.980,15 3.091,80

                     4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 2,60 - ΗΜΔΙΩΔΙ

7.982,75 3.091,80 1)  Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο  πνζνύ € 1.700.000 γηα εμαζθάιηζε 

                     Μείνλ:  ππνρξεώζεσλ από δάλεηα Σξαπεδώλ.

                     3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 359.099,25 -351.116,50 274.753,21 -271.661,41 2) Η ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ έγηλε ζηε ρξήζε 2008, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2065/92.

      Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 201.244,56 226.647,91

 ΙΙ.ΠΛΔΟΝ/ΜΔΙΟΝ: ΄Δθηαθηα απνηειέζκαηα

                    1.Έθηαθηα θέξδε - 849,99

     Μείνλ:

                    1.Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 12.776,74 46.858,27

                    3.Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 40.849,04 53.625,78 -53.625,78 8.529,05 55.387,32 -54.537,33

      Οξγαληθά & έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε) 147.618,78 172.110,58

      ΜΔΙΟΝ: ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 87.568,44 127.047,71

                          Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

                                     ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 87.568,44 - 127.047,71 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Κέπδη) ΥΡΗΔΩ ππο θόπων 147.618,78 172.110,58  

Ο ΛΟΓΙΣΗ

ΛΔΩΝΙΓΑ ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ

Α.Γ.Σ. ΑΔ 821174/ΑΡ.ΑΓ. 012549

ΑΠΟΣΟΛΙΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΠΟΣΟΛΙΓΗ ΗΡΑΚΛΗ

Ποζά κλειόμενηρ χπήζεωρ 2012

Γξεβελά , 30 Απξηιίνπ 2013

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Α.Γ.Σ. ΑΒ 862411 Α.Γ.Σ. ΑΒ 862381

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

EΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

Ππορ τοςρ κ.κ. μετόσοςρ τηρ Ανώνςμηρ Δταιπίαρ "ΔΓΝΑΣΙΑ Α.Σ.Δ.Β.Δ."

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο "ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Σ.Δ.Β.Δ.", πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην

ζρεηηθό πξνζάξηεκα.

Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ

Ζ 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 ρέδην 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 νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

Δςθύνη τος Δλεγκτή

Ζ δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα 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 γλσζηνπνηήζεηο 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 εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ

έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ 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 γλώκεο.

Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη

Απν ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) ηνπο ινγαξηαζκνύο απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο επηζθαιείο ή ζε θαζπζηέξεζε ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 250.000 πεξίπνπ. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν.

2190/1920 θαη ΔΓΛ), δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξόβιεςε. Καηά ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε πνζνύ επξώ 150.000. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία

ησλ απαηηήζεσλ θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξώ 150.000 θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο απμεκέλα θαηά €50.000. 2) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛ) δελ ζρεκαηίδεηαη

πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξώ 1.800 κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά ην πνζό ησλ 1.800 επξώ, ελώ θαη ηα Ίδηα

Κεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά ην πνζό απηό. 3) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2012. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ

θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ εηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ λα 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.

Γνώμη με επιυύλαξη

Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ 1-2 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 "ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Σ.Δ.Β.Δ." θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ

άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920.

Αναυοπά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.

Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 2) Ζ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο

ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ κε πιεηνςεθία 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.

Θεζζαινλίθε, 4 Ηνπλίνπ 2013
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