
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 30.6.2013 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 30.6.2012 Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγουµένης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ.αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 30.6.2013 χρήσεως 30.6.2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 928.427,41 675.319,32 253.108,09 860.690,13 579.842,56 280.847,57 (128.500 µετοχές των 60 ΕΥΡΩ)
928.427,41 675.319,32 253.108,09 860.690,13 579.842,56 280.847,57 1. Καταβληµένο 7.710.000,00 7.710.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7.710.000,00 7.710.000,00
Ι. Aσώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρ.-Επιχ.επενδ

1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 94.016,12 77.356,46 16.659,66 94.016,12 65.602,04 28.414,08 2. Διαφορές από αναπροσαρµογή
2.Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχ.ιδιοκτησίας 23.888,27 16.283,12 7.605,15 23.888,27 11.505,47 12.382,80 αξίας λοιπών περουσ.στοιχείων 3.068.544,44 0,00

117.904,39 93.639,58 24.264,81 117.904,39 77.107,51 40.796,88 3.068.544,44 0,00
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 12.457.905,55 - 12.457.905,55 9.389.361,11 - 9.389.361,11 1. Τακτικό Αποθεµατικό 327.106,60 327.106,60
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 26.477.845,04 14.612.110,06 11.865.734,98 23.913.028,81 11.977.077,61 11.935.951,20 Μείον: ζηµιές από αποτίµηση
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκατ/σεις ή πώληση µετοχών & χρεωγράφ. 273.443,11 53.663,49 273.443,11 53.663,49
και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 477.193,94 273.956,51 203.237,43 273.918,70 228.522,96 45.395,74 4. Έκτακτα Αποθεµατικά 1.842,11 1.842,11
5. Μεταφορικά Μέσα 1.229.015,33 1.176.776,37 52.238,96 1.199.961,01 1.195.457,77 4.503,24 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3.656.051,39 3.534.291,02 121.760,37 3.638.102,00 3.407.066,22 231.035,78 ειδικών διατάξεων νόµων 19.318,97 19.318,97

44.298.011,25 19.597.133,96 24.700.877,29 38.414.371,63 16.808.124,56 21.606.247,07 74.824,57 74.824,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 44.415.915,64 19.690.773,54 24.725.142,10 38.532.276,02 16.885.232,07 21.647.043,95

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες V. Aποτελέσµατα εις νέον
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον -1.880.713,05 -1.816.828,56
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 33.405,84 51.255,84 Υπόλοιπο ζηµιών προηγ χρήσεων -7.036.659,67 -8.917.372,72 -5.219.831,11 -7.036.659,67
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 24.758.547,94 21.698.299,79 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) 1.935.996,29 748.164,90

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Απαιτήσεις Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1. Πελάτες 3.556.077,08 3.379.349,33 1.Οµολογιακά δάνεια 10.740.048,14 9.890.000,00
3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση 45.100,00 45.100,00 2.Δάνεια Τραπεζών 7.107.693,53 6.706.463,34
3α Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες 533.655,50 52.105,50 17.847.741,67 16.596.463,34
3β Επιταγές σε καθυστέρηση σφραγισµένες 25.484,49 25.484,49 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
10. Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες 345.819,54 - 345.819,54 - 1. Προµηθευτές 519.331,45 2.461.256,27
Μείον : Προβλέψεις (44.11) 188.947,35 156.872,19 125.964,90 219.854,64 2α. Επιταγές πληρωτέες µεταχ/νες 96.304,14 60.250,67
11. Χρεώστες Διάφοροι 304.345,38 2.052.497,21 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 6.600.169,13 4.686.911,00
12.Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκατ.& πιστώσεων 22.920,00 1.369.200,00 4. Προκαταβολές πελατών 2.689.799,15 1.222.456,60

4.644.454,64 7.143.591,17 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 233.517,44 288.617,79
IV. Χρηµατικά Διαθέσιµα 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 270.324,73 781.616,82

1. Ταµείο 410.506,47 203.538,27 7. Μακροπρόθ υποχρ πληρ στην εποµ χρήση 0,00 740.000,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 364.609,65 145.573,18 11. Πιστωτές διάφοροι 238.042,79 1.736.612,59

775.116,12 349.111,45 10.647.488,83 11.977.721,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 5.419.570,76 7.492.702,62 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 28.495.230,50 28.574.185,08

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 0,00 149.500,00

0,00 149.500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 30.431.226,79 29.471.849,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 30.431.226,79 29.471.849,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστ.λογ/σµοί εγγυήσ. & εµπραγµ.ασφαλ. 29.178.320,00 29.378.320,00 2. Πιστωτικοί λογ.εγγυήσ.&εµπραγµ.ασφαλ. 29.178.320,00 29.378.320,00
29.178.320,00 29.378.320,00 29.178.320,00 29.378.320,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων έγινε στη χρήση 2012/2013 σύµφωνα µε το Ν.2065/92.

2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την 30/6/2006,και από 1/7/2010
ελέγχεται µε βάσει το άρθρο 82 παρ.5 Ν.2238/1994

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 30.6.2013 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 30.6.2012 Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγουµένης
χρήσεως 30.6.2013 χρήσεως 30.6.2012

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) 11.095.941,66 14.248.267,62
Μείον: κόστος παροχής υπηρεσιών 10.359.081,98 13.458.520,94 Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως -1.778.717,72 -1.727.901,39
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 736.859,68 789.746,68 (+) Υπόλοιπο Αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγ χρήσεων -7.036.659,67 -5.219.831,11

Σύνολο -8.815.377,39 -6.947.732,50
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 548.502,15 654.322,82 Λοιποί µη ενσωµατωµ. στο λειτουργικό κόστος φόροι -101.995,33 -88.927,17
Σύνολο 1.285.361,83 1.444.069,50 Ζηµίες εις νέον -8.917.372,72 -7.036.659,67
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.409.757,98 1.872.494,59

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 167.565,31 1.577.323,29 138.707,86 2.011.202,45
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως -291.961,46 -567.132,95
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 180,41 218,56
Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.415.025,63 1.414.845,22 1.229.907,33 1.229.688,77
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιά) εκµεταλλεύσεως -1.706.806,68 -1.796.821,72

ΙΙ. MEION: Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 21.980,41 153.881,96
2.Έκτακτα κέρδη 2.668,46

24.648,87 153.881,96
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 29.665,85 15.083,45
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 3.911,61 6.895,73
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 62.982,45 96.559,91 -71.911,04 62.982,45 84.961,63 68.920,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές) -1.778.717,72 -1.727.901,39

ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 368.024,64 850.418,78
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος 368.024,64 - 850.418,78 -

ΚΑΘ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -1.778.717,72 -1.727.901,39

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                ΣΤΑΥΡΟΣ Δ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

            Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. ΔΟΥΚΑΣ

ΑΘΗΝΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. 12381

BAKER TILLY HELLAS A.E.

Προς τους Μετόχους της  Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Α.Ε.»

            ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΚΑ

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Α   Δ Ο Υ Κ Α    Α Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 43η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) Α.Μ.Α.Ε. 13054/01ΑΤ/Β/86/08  ΑΡ.  Γ.Ε.ΜΗ. 000277501000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

           Αθήνα 16/09/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έκθεση	  	  επί	  των	  Οικονομικών	  	  Καταστάσεων.	  Ελέγξαμε	  τις	  ανωτέρω	  Οικονομικές	  Καταστάσεις	  της	  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ	  ΔΟΥΚΑ	  Α.Ε.»,	  που	  αποτελούνται	  από	  τον	  ισολογισμό	  της	  30ης	  Ιουνίου	  2013,	  την	  κατάσταση	  αποτελεσμάτων	  και	  τον	  πίνακα	  διαθέσεως	  αποτελεσμάτων	  της	  χρήσεως	  που	  έληξε	  την	  ημερομηνία	  αυτή,	  καθώς	  και	  το	  προσάρτημα.	  Ευθύνη	  Διοίκησης	  για	  τις	  Οικονομικές	  Καταστάσεις	  
Η	  Διοίκηση	  της	  εταιρείας	  έχει	  την	  ευθύνη	  για	  την	  κατάρτιση	  και	  εύλογη	  	  παρουσίαση	  αυτών	  των	  Οικονομικών	  Καταστάσεων	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  την	  Ελληνική	  Νομοθεσία.	  Η	  ευθύνη	  αυτή	  περιλαμβάνει	  σχεδιασμό,	  εφαρμογή	  και	  διατήρηση	  συστήματος	  εσωτερικού	  ελέγχου	  σχετικά	  με	  την	  κατάρτιση	  και	  εύλογη	  παρουσίαση	  οικονομικών	  καταστάσεων,	  
απαλλαγμένων	  από	  ουσιώδη	  ανακρίβεια,	  που	  οφείλεται	  σε	  απάτη	  ή	  λάθος.	  Η	   	  ευθύνη	  αυτή	  περιλαμβάνει	  επίσης	   	  την	  επιλογή	  και	  εφαρμογή	  κατάλληλων	  λογιστικών	  πολιτικών	  και	  την	  διενέργεια	  λογιστικών	  εκτιμήσεων	  που	  είναι	  λογικές	  για	  τις	  περιστάσεις.	  Ευθύνη	  Ελεγκτή	  Δική	  μας	  ευθύνη	  είναι	  η	  έκφραση	  γνώμης	  επί	  αυτών	  των	  Οικονομικών	  Καταστάσεων,	  με	  βάση	  τον	  έλεγχό	  μας.	  
Διενεργήσαμε	  τον	  έλεγχο	  σύμφωνα	  με	  τα	  Ελληνικά	  Ελεγκτικά	  Πρότυπα,	  που	  είναι	  εναρμονισμένα	  με	  τα	  Διεθνή	  Ελεγκτικά	  Πρότυπα.	  Τα	  Πρότυπα	  αυτά	  απαιτούν	  τη	  συμμόρφωσή	  μας	  με	  τους	  κανόνες	  δεοντολογίας	  και	  το	  σχεδιασμό	  και	  διενέργεια	  του	  ελέγχου	  μας	  με	  σκοπό	  την	  απόκτηση	  εύλογης	  διασφάλισης	  για	  το	  κατά	  πόσο	  οι	  οικονομικές	  καταστάσεις	  είναι	  απαλλαγμένες	  από	  ουσιώδη	  
ανακρίβεια.	  	  Ο	  έλεγχος	  περιλαμβάνει	  τη	  διενέργεια	  διαδικασιών	  για	  την	  συγκέντρωση	  ελεγκτικών	  τεκμηρίων,	  σχετικά	  με	  τα	  ποσά	  και	  τις	  πληροφορίες	  που	  περιλαμβάνονται	  στις	  οικονομικές	  καταστάσεις.	  Οι	  διαδικασίες	  επιλέγονται	  	  κατά	  την	  κρίση	  του	  ελεγκτή	  	  και	  περιλαμβάνουν	  την	  εκτίμηση	  του	  κινδύνου	  ουσιώδους	  ανακρίβειας	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων,	  λόγω	  απάτης	  ή	  λάθους.	  Για	  
την	  εκτίμηση	  του	  κινδύνου	  αυτού,	  ο	  ελεγκτής	  λαμβάνει	  υπόψη	  το	  σύστημα	  εσωτερικού	  ελέγχου	  σχετικά	  με	  την	  κατάρτιση	  και	  εύλογη	  παρουσίαση	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων,	  με	  σκοπό	  το	  σχεδιασμό	  ελεγκτικών	  διαδικασιών	  για	  τις	  περιστάσεις	  και	  όχι	  για	  την	  έκφραση	  γνώμης	  επί	  της	  αποτελεσματικότητας	  του	  συστήματος	  εσωτερικού	  ελέγχου	  της	  εταιρείας.	  Ο	  έλεγχος	  περιλαμβάνει	  επίσης	  
την	  αξιολόγηση	  της	  καταλληλότητας	  των	  λογιστικών	  πολιτικών	  που	  εφαρμόσθηκαν	  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	  γνώμης	  μας.	  Από	  τον	  έλεγχό	  μας	  προέκυψαν	  
τα	  κατωτέρω	  θέματα:	  1.	  Στις	  απαιτήσεις	  από	  πελάτες	  περιλαμβάνονται	  και	  επισφαλείς-‐επίδικες	  απαιτήσεις	  συνολικού	  ποσού	  €	  478.500,00	  για	  τις	  οποίες	  έχει	  σχηματιστεί	  σχετική	  πρόβλεψη	  για	  την	  κάλυψη	  ζημιών	  από	  τη	  μη	  ρευστοποίηση	  μέρους	  των	  επίδικων	  αυτών	  απαιτήσεων	  ύψους	  €	  188.947,35.	  Με	  βάση	  τον	  έλεγχό	  μας	  εκτιμούμε	  ότι	  η	  σχηματισθείσα	  από	  την	  εταιρία	  πρόβλεψη	  ποσού	  €	  
188.947,35	  υπολείπεται	  κατά	  €	  200.000,00	  περίπου	  του	  ποσού	  που	  έπρεπε	  να	  έχει	  σχηματιστεί	  με	  συνέπεια,	  η	  αξία	  των	  απαιτήσεων	  από	  πελάτες,	  τα	  αποτελέσματα	  χρήσης	  και	  τα	  Ίδια	  Κεφάλαια	  να	  εμφανίζονται	  αυξημένα	  κατά	  €	  200.000,00	  περίπου.	  2.	  Κατά	  πάγια	  τακτική	  της	  Εταιρείας,	  	  δεν	  σχηματίζεται	  πρόβλεψη	  για	  αποζημίωση	  προσωπικού	  λόγω	  εξόδου	  από	  την	  υπηρεσία.	  Κατά	  την	  30η	  
Ιουνίου	  2013,	  το	  συνολικό	  ύψος	  της	  μη	  σχηματισθείσας	  πρόβλεψης	  ανέρχεται	  σε	  €	  1.869.000,00,	  με	  συνέπεια	  να	  μην	  εμφανίζονται	  προβλέψεις	  ποσού	  €	  1.869.000,00,	  ενώ	  τα	  Ίδια	  Κεφάλαια	  και	  τα	  αποτελέσματα	  των	  προηγούμενων	  χρήσεων	  να	  εμφανίζονται	  αυξημένα	  κατά	  €	  1.869.000,00.	  3.	  Κατά	  παρέκκλιση	  των	  λογιστικών	  αρχών,	  που	  προβλέπονται	  από	  τον	  κωδ.	  Ν.	  2190/1920	  και	  το	  Ε.Γ.Λ.Σ,	  
στην	  κλειόμενη	  χρήση	  δεν	  διενεργήθηκαν	  αποσβέσεις	  επί	  ενός	  κτιρίου	  της	  επιχείρησης	  συνολικού	  ποσού	  €	  448.999,98,	  με	  συνέπεια	  η	  αξία	  των	  εξόδων	  αυτών,	  τα	  αποτελέσματα	  χρήσης	  και	  τα	  Ίδια	  Κεφάλαια	  να	  εμφανίζονται	  ισόποσα	  αυξημένα.	  	  Γνώμη	  Με	  εξαίρεση	  τις	  επιπτώσεις	  των	  θεμάτων	  που	  μνημονεύονται	  στην	  προηγούμενη	  παράγραφο,	  κατά	  τη	  γνώμη	  μας,	  οι	  ανωτέρω	  Οικονομικές	  
Καταστάσεις	  παρουσιάζουν	  εύλογα	  από	  κάθε	  ουσιώδη	  άποψη	  την	  οικονομική	  κατάσταση	  της	  Εταιρείας	  κατά	  την	  30	  Ιουνίου	  2013	  και	  την	  χρηματοοικονομική	  της	  επίδοση	  για	  τη	  χρήση	  που	  έληξε	  την	  ημερομηνία	  αυτή,	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  την	  Ελληνική	  Νομοθεσία.	  Έμφαση	  Θέματος	  Εφιστούμε	  την	  προσοχή	  σας	  ότι	  επειδή	  το	  σύνολο	  των	  Ιδίων	  
Κεφαλαίων	  είναι	  κατώτερο	  από	  το	  1/2	  του	  Μετοχικού	  Κεφαλαίου,	  έχουν	  εφαρμογή	  οι	  διατάξεις	  του	  άρθρου	  47	  του	  Ν.	  2190/1920.	  Στη	  γνώμη	  μας	  δεν	  διατυπώνεται	  επιφύλαξη	  σε	  σχέση	  με	  το	  θέμα	  αυτό.	  Αναφορά	  επί	  άλλων	  νομικών	  θεμάτων.	  Επαληθεύσαμε	  τη	  συμφωνία	  του	  περιεχομένου	  της	  Έκθεσης	  του	  Διοικητικού	  Συμβουλίου	  με	  τις	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις,	  στα	  πλαίσια	  των	  
οριζομένων	  από	  τα	  άρθρα	  43α	  και	  37	  του	  Κ.Ν.	  2190/1920.	  	  	  	  


