
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41337/58/Β/98/007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµεvης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµεvης 
χρήσεως 2013

Ποσά προηγούµενης 
χρήσεως 2012

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 

4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 565,496.28 151,503.57 413,992.71 70,571.32 43,295.86 27,275.46 (8107 µετοχές του 44,00 ευρώ )
565,496.28 151,503.57 413,992.71 70,571.32 43,295.86 27,275.46 1. Καταβληµένο κεφάλαιο 356,708.00 356,708.00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρµογής-Επιχ.Επενδύσεων
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις       1.Διαφορές από αναπροσ. αξίας συµµ/χών & χρεογράφων 3,299.72 2,747.52
1.Γήπεδα-Οικόπεδα 36,937.55 0.00 36,937.55 36,937.55 0.00 36,937.55 2.Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων 163,852.07 163,852.07
3. Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων-Τεχνικά έργα 1,158,971.96 658,457.80 500,514.16 1,127,192.76 623,759.35 503,433.41 167,151.79 166,599.59
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις & λπ. µηχ. Εξ. 777,536.88 625,956.31 151,580.57 753,513.88 569,048.71 184,465.17
5. Μεταφορικά µέσα 156,863.08 115,735.58 41,127.50 111,173.08 102,354.06 8,819.02 ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 142,637.24 130,200.21 12,437.03 140,343.57 123,207.25 17,136.32 1.Τακτικό αποθεµατικό 109,075.86 103,091.25
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 82,000.00 0.00 82,000.00 82,000.00 0.00 82,000.00 2.Ειδικά αποθεµατικά 0.00 0.00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2,354,946.71 1,530,349.90 824,596.81 2,251,160.84 1,418,369.37 832,791.47 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1,920,250.83 1,920,250.83

6. Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 0.00 1,750.00
ΙΙΙ. Συµµετ. και άλλες µακροπρ. Χρηµ/κές απαιτήσεις 2,029,326.69 2,025,092.08
2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 13,499.70 13,499.70
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις    343.36 343.36 V. Αποτελέσµατα εις νέο

13,843.06 13,843.06    Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 401,141.31 337,433.67
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 838,439.87 846,634.53 401,141.31 337,433.67

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AΙΙI+AIV+V) 2,954,327.79 2,885,833.34
Ι.  Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα 30,022.05 36,843.89 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
2.Προϊόντα έτοιµα-ηµιτελή-Υποπροϊοντα & υπολείµµατα 1,308,744.45 1,327,850.44 2.Λοιπές προβλέψεις 0.00 0.00
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας 674,774.43 603,583.94
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 340,419.06 249,317.72 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6. Αγορές Υπό Παραλαβή 151,275.92 0.00

2,505,235.91 2,217,595.99  Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών 1,443,006.63 1,723,327.24

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 2,852,783.11 2,908,551.10 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μείον: Προβλέψεις 192,881.60 2,659,901.51 124,871.33 2,783,679.77 1. Προµηθευτές 1,385,093.97 1,299,493.07
2. Γραµµάτια εισπρακτέα 2α.Επιταγές Πληρωτέες 344,513.62 400,708.90
       - Χαρτοφυλακίου 30,702.72 30,702.72 36,902.59 36,902.59 3. Τράπεζες λ/σµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1,320,456.52 1,225,394.24
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογηµένες) 4. Προκαταβολές πελατών 246,946.41 108,580.65
         - Στο χαρτοφυλάκιο 27,763.31 28,269.04 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 164,707.43 90,617.25
         - Στις τράπεζες για εγγύηση 1,465,542.07 1,493,305.38 1,464,534.63 1,492,803.67 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 39,937.19 80,070.34

 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 0.00 480,100.56 7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρ.την επόµενη χρήση 304,895.53 345,059.08
11. Χρεώστες διάφοροι 149,672.62 156,706.70 11.Πιστωτές διάφοροι 50,000.00 40,000.00

4,333,582.23 4,950,193.29 3,856,550.67 3,589,923.53
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)  5,299,557.30 5,313,250.77

ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές 24,167.24 4,156.00 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 9,388.05 4,838.26
IV. Διαθέσιµα
1. Ταµείο 71,658.75 76,405.53
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 76,196.43 81,661.57

147,855.18 158,067.10
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 7,010,840.56 7,330,012.38

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (B+Γ+Δ) 8,263,273.14 8,203,922.37 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+Γ+Δ)  8,263,273.14 8,203,922.37

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 2,513,280.94 3,264,878.35 4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί 2,513,280.94 3,264,878.35

Σηµειώσεις επί του Ισολογισµού:
1. Στα ακίνητα της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ποσού 1.587.750,50 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.

KAΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόµεvης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012

Ι. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  
Ποσά κλειόµεvης 
χρήσεως 2013

Ποσά προηγούµενης 
χρήσεως 2012

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 13,662,460.26 12,370,881.67 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 235,798.44 310,407.44
Μείον:  Κόστος πωλήσεων 11,963,026.67 10,775,100.57 Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων 337,433.67 359,525.47
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 1,699,433.59 1,595,781.10 Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0.00 (55,796.76)
ΜEION:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 217,681.86 278,278.02 Σύνολο 573,232.11 614,136.15
              3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 741,300.58 958,982.44 619,842.60 898,120.62
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 740,451.15 697,660.48 MΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος 105,061.36 49,293.70
Πλέον: 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό 11,044.83 0.00
             4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 68.77 160.14    κόστος φόροι
Μείον: 0.00 Κέρδη προς διάθεση 457,125.92 564,842.45
             3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 375,722.46 375,722.46 (375,653.69) 338,751.36 338,751.36 (338,591.22)
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 364,797.46 359,069.26 Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5,984.61 10,184.43
                     1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0.00 13,347.99 2. Αφορολόγητο αποθεµατικό 0.00 167,224.35
                     2. Έκτακτα κέρδη 153,457.04 218.75 4. Μερίσµατα Πληρωτέα 50,000.00 50,000.00
                     3. Έσοδα προηγ.χρήσεων 0.00 10,791.12 3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 401,141.31 337,433.67
Μείον:         457,125.92 564,842.45
                    1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 86,576.96 73,019.68  
                    3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0.00 0.00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
                    4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 99,858.99 186,435.95 (32,978.91) 0.00 73,019.68 (48,661.82)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 331,818.55 310,407.44       Η Πρόεδρος του Δ.Σ  Το Μέλος του Δ.Σ. Ο Λογιστής 
ΜΕΙΟΝ:   & Διευθύνουσα Σύµβουλος 
            Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 220,167.24 187,550.39
            Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 124,147.13 96,020.11 187,550.39 0.00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 235,798.44 310,407.44         Σοφία Μιχαηλίδου Όµηρος Πασιόπουλος Θεόδωρος Υφαντής 

        Α.Δ.Τ.  ΑΕ 357234 Α.Δ.Τ. ΑΑ 459566 ΑΜ Ο.Ε.Ε. 17616 Ά τάξης 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΗ-ΟΙΚΟΔ/ΚΗ-ΝΑΥΤ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2005. Η  ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Έκθεση	  Ελέγχου	  Ανεξάρτητου	  Ορκωτού	  Ελεγκτή	  Λογιστή	  
Προς	  τους	  Μετόχους	  της	  Εταιρίας	  «	  ΟΜΗΡΟΣ	  Α.Ε.»	  
	  	  Έκθεση	  επί	  των	  Οικονομικών	  Καταστάσεων	  Ελέγξαμε	  τις	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις	  της	  Εταιρείας	  «ΟΜΗΡΟΣ	  Α.Ε.»	  που	  αποτελούνται	  από	  τον	  ισολογισμό	  της	  31	  Δεκεμβρίου	  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	  είναι	  υπεύθυνη	  για	  την	  κατάρτιση	  και	  εύλογη	  παρουσίαση	  αυτών	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  
προδιαγράφονται	  από	  την	  Ελληνική	  Νομοθεσία,	  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	  και	  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)	  Στους	  λογαριασμούς	  του	  Ενεργητικού	  "Β.4	  Λοιπά	  έξοδα	  εγκατάστασης"	  ,	  "Δ.ΙΙ.1	  Πελάτες",	  ''Δ.ΙΙ.3β	  Επιταγές	  σε	  καθυστέρηση"	  περιλαμβάνονται	  απαιτήσεις	  σε	  καθυστέρηση	  και	  
ανεπίδεκτης	  είσπραξης	  	  από	  τις	  	  προηγούμενες	  χρήσεις	  συνολικού	  ποσού	  ευρώ	  1,5	  εκ	  περίπου.	  Με	  Βάση	  τον	  έλεγχο	  μας	  εκτιμούμε	  ότι	  η	  σχηματισθείσα	  από	  την	  εταιρία	  πρόβλεψη	  ποσού	  ευρώ	  	  192	  χιλ	  περίπου	  υπολείπεται	  κατά	  ευρώ	  1,15	  εκ	  περίπου	  του	  ποσού	  που	  έπρεπε	  να	  
σχηματισθεί.	  Λόγω	  του	  μη	  σχηματισμού	  της	  πρόβλεψης	  αυτής,	  η	  αξία	  των	  απαιτήσεων	  και	  τα	  Ίδια	  Κεφάλαια	  εμφανίζονται	  αυξημένα	  κατά	  ευρώ	  1,15	  εκ	  περίπου	  και	  τα	  αποτελέσματα	  της	  χρήσης	  αυξημένα	  κατά	  150	  χιλ	  περίπου.2)	  Κατά	  παρέκκλιση	  των	  λογιστικών	  αρχών,	  που	  
προβλέπονται	  από	  την	  Ελληνική	  Νομοθεσία	  (κωδ.	  Ν.	  2190/1920	  και	  ΕΓΛΣ),	  δεν	  σχηματίζεται	  πρόβλεψη	  για	  αποζημίωση	  προσωπικού	  λόγω	  εξόδου	  από	  την	  υπηρεσία.	  Κατά	  την	  31	  Δεκεμβρίου	  2013,	  το	  συνολικό	  ύψος	  της	  μη	  σχηματισθείσας	  πρόβλεψης	  ανέρχεται	  σε	  ευρώ	  65	  χιλ	  
περίπου,	  με	  συνέπεια	  οι	  προβλέψει	  να	  εμφανίζονται	  μειωμένες	  κατά	  €	  65	  χιλ	  περίπου,	  τα	  αποτελέσματα	  της	  χρήσης	  αυξημένα	  κατά	  ευρώ	  15	  	  χιλ	  περίπου	  και	  	  τα	  Ιδία	  Κεφάλαια	  να	  εμφανίζονται	  αυξημένα	  κατά	  65	  χιλ	  περίπου.	  Γνώμη	  με	  Επιφύλαξη	  .	  Κατά	  τη	  γνώμη	  μας,	  εκτός	  από	  
τις	  επιπτώσεις	  των	  θεμάτων	  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	  31	  Δεκεμβρίου	  2013	  και	  τη	  
χρηματοοικονομική	  της	  επίδοση	  για	  τη	  χρήση	  που	  έληξε	  την	  ημερομηνία	  αυτή	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  την	  Ελληνική	  Νομοθεσία.	  Θέματα	  Έμφασης.	  Χωρίς	  να	  διατυπώνουμε	  περαιτέρω	  επιφύλαξη	  στην	  γνώμη	  μας,	  εφιστούμε	  την	  προσοχή	  
σας	  στα	  εξής:	  1)	  H	  προτεινόμενη	  από	  το	  Διοικητικό	  Συμβούλιο	  της	  εταιρίας	  διάθεση	  των	  αποτελεσμάτων	  χρήσης,	  πρέπει	  να	  εγκριθεί	  από	  την	  επόμενη	  τακτική	  γενική	  συνέλευση	  των	  μετόχων	  της	  εταιρίας,	  με	  την	  απαιτούμενη	  πλειοψηφία	  που	  απαιτεί	  ο	  Νόμος.	  2)	  Στην	  σημείωση	  7	  
που	  παρατίθεται	  στο	  προσάρτημα	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων,	  στην	  οποία	  γίνεται	  αναφορά	  στο	  γεγονός	  ότι	  η	  εταιρία	  δέν	  έχει	  ελεγχθεί	  φορολογικά	  για	  την	  χρήση	  2010	  και	  ενδεχόμενα	  να	  υπάρξουν	  μελλοντικές	  επιβαρύνσεις	  για	  τις	  οποίες	  δεν	  έχει	  σχηματισθεί	  σχετική	  
πρόβλεψη.	  Αναφορά	  επί	  Άλλων	  Νομικών	  και	  Κανονιστικών	  θεμάτων	  .	  Επαληθεύσαμε	  τη	  συμφωνία	  και	  την	  αντιστοίχηση	  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.	  
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