ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 9504001000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

5.456.686,11

1.481.335,79

3.975.350,32

3.992.919,60

1.097.707,20

2.895.212,40

117.642,22

80.108,71

37.533,51

115.298,26

60.937,90

54.360,36

5.574.328,33

1.561.444,50

4.012.883,83

4.108.217,86

1.158.645,10

2.949.572,76

1.Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως

305.400,00

114.200,04

191.199,96

305.400,00

83.660,04

221.739,96

2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας

258.757,32

72.411,22

186.346,10

258.699,32

46.837,98

211.861,34

5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

137.948,78

78.755,93

59.192,85

137.948,78

65.943,72

72.005,06

702.106,10

265.367,19

436.738,91

702.048,10

196.441,74

505.606,36

1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

Ι.Κεφάλαιο μετοχικό
(25.999 μετοχές των 10€ εκάστη)
1.Καταβλημένο

259.990,00

207.990,00

2.033.170,67

1.085.210,67

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

53.682,56

Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και τεχνικά έργα

101.500,00

10.826,66

90.673,34

101.500,00

6.766,70

94.733,30

6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

342.608,90

109.522,81

233.086,09

338.872,29

55.655,48

283.216,81

444.108,90

120.349,47

323.759,43

440.372,29

62.422,18

377.950,11 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+AV)

1.146.215,00

385.716,66

760.498,34

1.142.420,39

258.863,92

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

67.577,23

(1.122.302,10)

(1.189.879,33)

(1.068.619,54)

(1.122.302,10)

1.224.541,13

170.898,57

883.556,47
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες

Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1.Ομολογιακά Δάνεια

7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

600.000,00

29.114,50

29.114,50 2.Δάνεια Τραπεζών

29.114,50

29.114,50 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

789.612,84

912.670,97

2.155.599,47

2.357.656,43

600.000,00

118.684,75

0,00

176,00

264,00

718.860,75

600.264,00

1.Προμηθευτές

2.082.922,50

2.731.167,51

2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα

361.764,75

15.222,22

4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά & είδη συσκευασίας

515.431,02

530.362,71

5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

113.279,35

13.863,51

3.146.074,59

2.917.104,87

ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες

1.561.394,23

Μείον: Προβλέψεις

1.561.394,23

2.Γραμμάτια εισπρακτέα

0,00

161.880,36

3β.Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση

461.443,32

1.194.570,87

436.525,43

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

1.015.750,55

651.401,31

610.572,32

759.795,07

9.323.106,69

9.163.163,69

10.041.967,44

9.763.427,69

15.159,24

12.795,40

11.281.667,81

9.947.121,66

389.579,01

0,00

389.579,01

0,00

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

623.323,68

462.113,08 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

343.306,14

3γ.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφρ/νες)

50.742,19

29.762,19

8.Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων

22.316,87

18.122,39

10.Επισφαλείς -επίδικοι πελάτες & χρεώστες

35.547,47

35.547,47

48.870,67

12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων

199.935,48

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

175,75
118.806,94

11.Χρεώστες διάφοροι

171.840,48

2.408,65 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

175,75

3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες

612.330,56

4.Προκαταβολές πελατών

1.573.641,84

4.090,00

3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση

3.772.008,33

753.771,37

11.Πιστωτές διάφοροι

1.573.641,84

0,00

3.493.678,60

3.Τράπεζες λ.βραχ.υποχρεώσεων

81.487,01

212.477,01

54.183,38

2.558.937,87

2.257.441,76

ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

952,93

1.858,27

266.533,87

431.191,61

267.486,80

433.049,88

5.972.499,26

5.607.596,51

506.671,88

477.281,42

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

9.947.121,66 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

11.281.667,81

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών

389.579,01

0,00

389.579,01

0,00 ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

14.887.248,50

17.146.014,26

Μείον: Κόστος πωλήσεων

11.863.306,55

13.824.284,81 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως

Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως

3.023.941,95

3.321.729,45 Πλέον: Yπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων

Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετ/σεως

3.151,76 Ζημίες εις νέο

49.383,04

Σύνολο

3.073.324,99

Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

1.289.548,28

3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

1.313.419,85

Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

53.682,56

(355.306,34)

(1.122.302,10)

(834.572,99)

(1.068.619,54)

(1.189.879,33)

3.324.881,21
1.296.194,55

2.602.968,12

1.839.786,90

470.356,87

3.135.981,45
188.899,76

ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

511,46

Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

77.183,04

Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως

741,29
(76.671,58)

96.741,75

393.685,29

(96.000,46)
92.899,30

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημίες
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

1.324,63

1.695,77

12,86
496,03

533,02
1.833,52

1.464,94

204.211,67
122.780,27
14.844,31

3.693,73

21.577,77
4.010,50
341.836,25

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

(340.002,73)

3.427,53

29.015,80

53.682,56

(25.322,07)
67.577,23

ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

532.005,46

Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος

532.005,46

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων

560.270,05
0

560.270,05

53.682,56

0
67.577,23

Aθήνα, 30 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΒΟΥΤΗΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΝΤΕΡΟΓΛΟΥ Λ. ΕΛΕΝΗ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ

ΑΔΤ ΑΒ287909

ΑΔΤ Μ 196669

ΑΔΤ ΑΚ 158665

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ A0078709 Α΄ΤΑΞΗ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου
2014, 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες 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 εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας. 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: 1) Η Διοίκηση της Εταιρίας ακολουθώντας την πάγια στρατηγική και λογιστική πολιτική της θεωρεί τα έξοδα λανσαρίσματος εφημερίδων και ανάπτυξης τίτλων ως άυλα περιουσιακά στοιχεία
υπαγόμενα σε απόσβεση με συντελεστή 10%. Αυτά αφορούν στην προώθηση προϊόντων-τίτλων και καλύπτουν κόστη σχεδιασμού, υλοποίησης και εισαγωγικών διαφημιστικών προβολών των προϊόντων-τίτλων. Σύμφωνα με τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ,
ποσά συνολικής αναπόσβεστης αξίας € 3.345.000 τα οποία εμφανίζονται στο λογαριασμό του Ενεργητικού Β «Έξοδα Εγκαταστάσεως» θα έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων κατά € 2.442.000 και της παρούσας χρήσεως κατά €
903.000. Επομένως, η αναπόσβεστη αξία των λογαριασμών αυτών και τα ίδια κεφάλαια απεικονίζονται αυξημένα κατά € 3.345.000. 2) Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.ΙΙ. «Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού € 102.000
περίπου, για τις οποίες κατά την γνώμη μας έπρεπε να σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των ιδίων κεφαλαίων εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Στο λογαριασμό του Παθητικού Γ.ΙΙ
«Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» περιλαμβάνονται υποχρεώσεις από φόρους-τέλη και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς συνολικού ποσού € 2.200.000 οι οποίες μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης έχουν τεθεί σε ρύθμιση. Η εταιρία κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης με προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής των ανωτέρω υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 92.000, µε συνέπεια
τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 4) Η εταιρία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της
μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 336.000, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 336.000 και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από
τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2011 μέχρι 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση ενδεχόμενων πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν να
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Επιπλέον, η εταιρεία για τις
χρήσεις 2013 και 2014 δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφο 5 Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παράγραφο 2 του Ν. 4174/2013 αντίστοιχα. Γνώμη με
Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως και 4 και την πιθανή επίπτωση του θέματος 5 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 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 Κ.Ν. 2190/1920.Έμφαση Θέματος: Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, όπως αναλυτικότερα
περιγράφεται στην Σημείωση 13 του Προσαρτήματος, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και οι ανωτέρω παρατηρήσεις μας, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επίσης, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το κυκλοφορούν ενεργητικό. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρείας για την
περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της, η διοίκηση έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 13 του Προσαρτήματος, περιλαμβανομένης και της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ώστε να διασφαλιστεί η
συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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