ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2016 ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ & ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ & ΕΦΟΠΛΙΣΙΚΩΝ &ΝΑΤΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Α.Ε
32θ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2016) ΑΡ ΓΕΜΗ 044337707000
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Ζξοδα εγκατάςταςθσ

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

1.595.523,50

1.609.012,36

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

01.0-31.12.2016

Κεφάλαιο

Ενςώματα πάγια
Ακίνθτα
Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ
Λοιπόσ εξόπλιςμόσ

9.850.295,80
6.537.843,05
355.865,01
16.744.003,86

10.702.882,00
5.623.403,44
387.399,55
16.713.684,99

Άυλα πάγια ςτοιχεία
Λοιπά άυλα

4.366.973,35

3.510.264,05

Προκαταβολζσ και μη κυκλοφοροφντα ςτοιχεια υπο καταςκευή

6.757.664,14

6.723.517,87

Σφνολο

3.552.000,00

170.368,35
2.218.200,69
2.388.569,04

162.868,35
2.237.902,50
2.400.770,85

5.940.569,04

5.952.770,85

18.857,26
70.500,00
89.357,26

18.857,26
0,00
18.857,26

Τποχρεώςεισ
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Δάνεια
Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικι μίςκωςθ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο

17.166.942,70
0,00
14.717.237,00
31.884.179,70

17.635.212,65
105.464,22
432.178,28
18.172.855,15

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Δάνεια
Βραχυπρόκεςμο μζροσ μακροπρόκεςμων δανείων
Τποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικι μίςκωςθ
Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Φόροσ ειςοδιματοσ
Λοιποί φόροι τζλθ
Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Ζξοδα χριςθσ δουλευμζνα
Ζςοδα επόμενων χριςεων
Σφνολο

11.953.601,81
415.000,00
116.057,53
32.123.198,20
14.815,71
328.923,52
105.828,72
3.834.849,47
129.412,26
20.400,00
49.042.087,22

10.830.975,41
702.793,22
95.724,36
30.646.522,73
43.062,09
239.653,85
96.640,84
4.435.272,28
298.799,40
20.400,00
47.409.844,18

φνολο υποχρεϊςεων

80.926.266,92

65.582.699,33

φνολο κακαρισ κζςθσ

Χρηματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία
Δάνεια και απαιτιςεισ
Λοιπά

1.020.733,25
719.993,61
1.740.726,86

1.137.049,55
719.993,61
1.857.043,16

31.204.891,71

30.413.522,43

2.650.206,64
36.597,59
2.686.804,23

3.499.187,74
34.645,07
3.533.832,81

Σφνολο

35.474.846,04
33.938,26
3.520.601,48
52.589,80
13.982.521,70
53.064.497,28

28.687.011,81
41.541,65
4.574.096,17
45.197,51
4.259.125,06
37.606.972,20

Σφνολο κυκλοφοροφντων

55.751.301,51

41.140.805,01

Σφνολο μθ κυκλοφοροφντων
Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Αποθζματα
Εμπορευματα
Πρϊτεσ φλεσ και διάφορα υλικά

Σφνολο
Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία και προπληρωμζσ
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Δουλευμζνα ζςοδα περιόδου
Λοιπζσ απαιτιςεισ
Προπλθρωμζνα ζξοδα
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

Σφνολο ενεργθτικοφ

86.956.193,22

71.554.327,44

01.0-31.12.2015

3.552.000,00

Αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζον
Αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ
Αποτελζςματα εισ νζον

Προβλζψεισ
Προβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ
Λοιπζσ προβλζψεισ

φνολο κακαρισ κζςθσ, προβλζψεων και υποχρεϊςεων

86.956.193,22

71.554.327,44

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΗ 2016

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΕΩ 31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2016 (1.1 - 31.12.2016)

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

Κφκλοσ εργαςιϊν

486.265.065,06

549.088.502,13

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κόςτοσ πωλιςεων

477.759.100,43

541.132.495,74

Κζρδθ προ φόρων

Μικτό αποτζλεςμα

8.505.964,63

7.956.006,39

Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα

2.478.655,75

2.430.370,13

Αποςβζςεισ

688.638,96

10.984.620,38

10.386.376,52

Προβλζψεισ

70.500,00

0,00

Ζξοδα διοίκθςθσ

1.240.517,47

1.243.327,51

0,00

-432.234,82

Ζξοδα διάκεςθσ

7.029.598,99

6.995.657,62

Λοιπζσ μθ ταμιακζσ ςυναλλαγζσ
Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικισ
δραςτθριότθτασ

-26.573,72

-25.695,57

167.775,37

1.112.407,41

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα

2.526.343,50

1.941.776,64

0,00

0,00

847.028,58

-1.829.304,54

Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ

Απομειϊςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων
Ηθμιζσ/Κζρδθ από διάκεςθ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων

2.959,10

Κζρδθ και ηθμιζσ από επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ αξία
Αποτζλεςμα πρό τόκων και φόρων

0,00
1.000.666,62
2.033.451,68

23.614,62

23.496,65

Πιςτωτικοί τόκοι ςυναφι ζςοδα
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα

2.198,92

0,00
116.575,82
2.666.263,47

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ

2.526.343,50

1.941.776,64

Αποτζλεςμα πρό φόρων

163.534,59

119.569,53

Φόροι ειςοδιματοσ

175.736,40

87.737,79

Αποτζλεςμα περιόδου μετά από φόρουσ

-12.201,81

31.831,74

01.01-31.12.2016

163.534,59

Μείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων

696.107,34

Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων
(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν)

15.089.157,88

5.985.782,46

Μείον:
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα

-5.617.812,14

-2.405.483,25

-1.916.794,30

Καταβεβλθμζνοι φόροι
φνολο ειςροϊν/ εκροϊν από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α)

-202.758,87

0,00

11.132.575,53

4.651.141,49

Αγορά ενςϊματων και άχλων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων

1) Θ εταιρεία από 01.01.2015 εφαρμόηει τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα ( ν 4308/2014)

119.569,53

Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου
κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν, κοινοπραξιϊν και λοιπϊν
επενδφςεων
Επεξηγηματικζσςημειώςεισ

01.01-31.12.2015

111.934,75

0,00

-500.000,10

-1.653.849,83

-2.805.418,27

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και άχλων παγίων

60.484,39

Σόκοι ειςπραχκζντεσ

23.614,62

23.496,65

-1.569.750,82

-3.263.970,86

1.001.765,28

1.168.030,00

17.950,86

2) Το ςτοιχείο του ιςολογιςμοφ "Λοιπζσ προβλζψεισ" αφορά ςε διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου χριςεων 2009-2010
φνολο ειςροϊν/ εκροϊν από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β)

3) Υφίςτανται προςθμειϊςεισ ςε ακίνθτα τθσ εταιρείασ, ςυνολικοφ ποςοφ € 54.050.000,00 για εξαςφάλιςθ τραπεηικοφ
δανειςμοφ που ανζρχεται κατά τθν 31.12.2016 ςε € 29.535.544,51

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Ειςπράξεισ από εκδοκζντα /αναλθφκζντα δάνεια

4) Θ τελευταία αναπροςαρμογι τθσ αξίασ των ακινιτων ζγινε με τισ διατάξεισ του Ν 2065/1992 κατά τθν 31.12.2012

Εξοφλιςεισ δανείων

-756.062,30

-800.245,03

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

-85.131,05

-207.955,25

φνολο ειςροϊν/εκροϊν από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ)
Κακαρι αφξθςθ (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα & ιςοδφναμα
περιόδου
(α)+(β)+(γ)

160.571,93

159.829,72

9.723.396,64

1.547.000,35

4.259.125,06
13.982.521,70

2.712.124,71
4.259.125,06

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ 2016

Τπόλοιπο 01.01.2015
Εςωτερικζσ μεταφορζσ
Διανομζσ ςτουσ φορείσ
Λοιπζσ μεταβολζσ κακαρισ κζςθσ
Αποτελζςματα περιόδου

3.552.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Αποκεματικά
νόμων &
καταςτατικοφ
155.368,35
7.500,00
0,00
0,00
0,00

Τπόλοιπο 31.12.2015
Εςωτερικζσ μεταφορζσ
Αποτελζςματα περιόδου
Τπόλοιπο 31.12.2016

3.552.000,00
0,00
0,00
3.552.000,00

162.868,35
7.500,00
0,00
170.368,35

Κεφάλαιο

Αφορολόγθτα
αποκεματικά

Αποτελζςματα εισ νζον

φνολο

432.234,82
-432.234,82
0,00
-432.234,82
0,00

2.213.570,76
-7.500,00
0,00
0,00
31.831,74

6.353.173,93
0,00
0,00
-432.234,82
31.831,74

0,00
0,00
0,00
0,00

2.237.902,50
-7.500,00
-12.201,81
2.218.200,69

5.952.770,85
0,00
-12.201,81
5.940.569,04

Πζραμα, 29 Μαΐου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΓΕΩΡΓΙΟ Μ.ΠΑΝΟ
ΑΔΣ ΑΒ 335279

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΝΙΚΟΛΑΟ Δ.ΚΟΤΡΟΤΠΗ
ΑΔΣ ΑΙ 025199

Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΗ
ΑΔΣ ΑΕ 597848, Αρ. Αδείασ Α' τάξθσ 0020994

Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι
Προσ τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ & ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ& ΕΦΟΠΛΙΣΙΚΩΝ & ΝΑΤΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ »
Ζκκεςθ Ελζγχου επί των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ & ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ& ΕΦΟΠΛΙ ΣΙΚΩΝ & ΝΑΤΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ», οι οποίεσ αποτελοφνται
από τον ιςολογιςμό τθσ 31 θσ Δεκεμβρίου 2016, τισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων, μεταβολϊν κακαρισ κζςθσ και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθν ία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό
προςάρτθμα.
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ
Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Ελλ θνικά Λογιςτικά Πρότυπα, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ
δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγ μζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε
ςε λάκοσ.
Ευκφνθ του Ελεγκτι
Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα
Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου, ποφ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία (ΦΕΚ/Βϋ/2848/23.10.2012). 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 εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ 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 εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.
Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν
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 εταιρικϊν και ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν 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 εταιρικϊν και ενοποιθμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.
Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ
Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ κζματα:
1) Επί των εξόδων εγκατάςταςθσ, κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, δεν ζχουν διενεργθκεί ςυνολικζσ αποςβζςεισ ποςοφ € 1.350.000,00
περίπου, με ςυνζπεια θ αναπόςβεςτθ αξία των εξόδων εγκατάςταςθσ και τα Κδια Κεφάλαια να εμφανίηονται ιςόποςα αυξθμζνα.
2) Για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ € 450.000 περίπου που περιλαμβάνονται ςτουσ λογαριαςμοφσ των απαιτιςεων δεν ζχει ςχθματιςτεί αντίςτοιχθ πρόβλεψθ. Λόγω του μθ ςχθματιςμοφ τθσ
πρόβλεψθσ αυτισ, θ αξία των απαιτιςεων και τα Κδια κεφάλαια εμφανίηονται αυξθμζνα κατά € 450.000 περίπου και τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ αυξθμζνα κατά 160.000 περίπου.
3) Σο φψοσ τθσ ςχθματιηόμενθσ πρόβλεψθσ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, υπολείπεται κατά ποςό € 338.000 περίπου τθσ πρόβλεψθσ που κα ζπρεπε να ςχθματίςει θ
εταιρεία βάςει των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, με ςυνζπεια, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ποςό € 338.000 περίπου, οι προβλζψεισ
ιςόποςα μειωμζνεσ και τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ αυξθμζνα κατά ποςό € 39.000,00 περίπου.
Γνϊμθ με Επιφφλαξθ
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο ‘Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ’, οι ανωτζρω χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από
κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ & ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ& ΕΦΟΠΛΙΣΙΚΩΝ & ΝΑΤΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ» κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016, τθ
χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ ροζσ τθσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα.
Ζμφαςθ Θζματοσ
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθν παράγραφο 5 «Προβλζψεισ και υποχρεϊςεισ» του προςαρτιματοσ, όπου περιγράφεται ότι, κατά τθσ εταιρείασ ζχουν αςκθκεί αγωγζσ από τρίτουσ ςυνολικοφ ποςοφ €
732.000 περίπου. Εκτιμάται ότι κα ευδοκιμιςουν υπζρ τθσ εταιρείασ αγωγζσ ποςοφ € 228.000 περίπου, ενϊ για τισ υπόλοιπεσ αγωγζσ ποςοφ €504.000 περίπου δεν είναι δυνατόν να προβλεφκεί θ ζκβαςθ
τουσ ςτο παρόν ςτάδιο και, ωσ εκ τοφτου, δεν ζχει γίνει οποιαδιποτε πρόβλεψθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό.
τθ γνϊμθ μασ δεν διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό.
Ζκκεςθ επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Απαιτιςεων
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 2 (μζροσ Β) του
Ν. 4336/2015, ςθμειϊνουμε ότι:
α) Κατά τθ γνϊμθ μασ θ Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχει καταρτιςκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομικζσ απαιτιςεισ του άρκρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτισ
αντιςτοιχεί με τισ ανωτζρω χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31/12/2016.
β) Με βάςθ τθ γνϊςθ που αποκτιςαμε κατά το ζλεγχό μασ, για τθν Εταιρεία και το περιβάλλον τθσ, δεν ζχουμε εντοπίςει ουςιϊδεισ ανακρίβειεσ ςτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ τθσ υμβουλίου.
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Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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