
από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008 

Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης , ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθ. Σύµβουλος : Τηλέµαχος Π. Κιτσικόπουλος

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. : Ronald Η. Barkshire

Μέλη : Κωνσταντίνος Γ. Βλάχος , Κωνσταντίνος Ι. Κογκαλίδης , Αλκιβιάδης

∆. Παπαδηµητρίου 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαρτίου 2009

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.  11261

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ.   Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 7.726.000,23 7.896.026,07 1.393.016,90 1.643.470,43

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.519.268,90 2.116.935,90 2.519.268,90 2.116.935,90

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 346.039,26 377.841,16 12.460,04 9.837,94

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.381.094,58 3.344.573,23 18.990.365,76 18.954.110,67

Αποθέµατα 10.021.505,31 9.516.458,07 4.668.338,57 4.987.281,16

Απαιτήσεις από πελάτες 15.363.592,92 14.583.574,80 5.383.394,60 5.232.825,57

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.531.193,47 8.962.734,78 3.332.520,01 2.933.981,30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.888.694,67 46.798.144,01 36.299.364,78 35.878.442,97

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.630.500,00 4.630.500,00 4.630.500,00 4.630.500,00

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 12.425.869,73 11.260.876,07 22.537.507,88 20.913.526,29

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (α) 17.056.369,73 15.891.376,07 27.168.007,88 25.544.026,29

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 7.124.956,95 6.708.151,89  -  - 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 24.181.326,68 22.599.527,96 27.168.007,88 25.544.026,29

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.232.701,96 4.373.318,94 4.131.465,38 4.353.442,03

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 787.887,17 664.090,07 2.551.085,60 3.189.503,56

Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 660.028,78 815.754,86 660.028,78 815.754,86

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 21.026.750,08 18.345.452,18 1.788.777,14 1.975.716,23

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 26.707.367,99 24.198.616,05 9.131.356,90 10.334.416,68

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 50.888.694,67 46.798.144,01 36.299.364,78 35.878.442,97

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007

Κύκλος εργασιών 65.996.416,79 57.044.615,74 8.930.537,09 10.389.779,38

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 24.823.001,68 21.756.833,96 3.484.229,36 3.920.484,90

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 6.657.872,59 6.290.499,94 849.517,51 1.039.297,48

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 6.321.706,56 6.002.589,93 2.058.925,11 1.861.596,29

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 4.450.404,13 4.514.573,64 1.772.746,17 1.771.311,39

Μετόχους Εταιρίας 2.098.274,32 2.318.480,28 1.772.746,17 1.771.311,39

Μετόχους Μειοψηφίας 2.352.129,81 2.196.093,36  -  - 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,159 0,175 0,134 0,134

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)  -  - 0,06 0,07

Κέρδη/(ζηµιές)προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 7.953.524,14 7.270.529,61 971.268,56 1.183.147,14

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01/01/2008 και 01/01/2007 

αντίστοιχα) 22.599.527,96 20.297.050,99 25.544.026,29 28.585.492,02

Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους 4.450.404,13 4.514.573,64 1.772.746,17 1.771.311,39

Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου επί υπεραξίας συµµετοχών  -  -  - (3.886.677,12)

Επίδραση από µεταβολή συντελεστών αναβαλλόµενου φόρου επί υπεραξίας 

συµµετοχών  -  - 777.335,42  - 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (2.837.467,00) (2.327.922,00) (926.100,00) (926.100,00)

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής (31.138,41) 15.825,33  -  - 

Λοιπές κινήσεις  - 100.000,00  -  - 

Σύνολο καθαρής θέσης  λήξης χρήσεως (31/12/2008 και 31/12/2007 

αντίστοιχα) 24.181.326,68 22.599.527,96 27.168.007,88 25.544.026,29

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη , κατά τα ∆ΛΠ)

Ο Όµιλος

1.2   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία

Κατανεµόνται σε:

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο Όµιλος Η εταιρία

«ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  15832/06/Β/87/32

Έδρα :  Άγιος Ανδρέας  Καβάλα Τ.Κ. 640 07 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο Όµιλος Η εταιρεία

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική

κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε

οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή η άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία , να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας , όπου αναρτώνται οι

οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή .



1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007

Αποτελέσµατα  προ φόρων 6.321.706,56 6.002.589,93 2.058.925,11 1.861.596,29

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 1.333.947,70 983.364,40 121.751,05 143.849,66

Προβλέψεις 388.292,59 403.690,44 184.593,21 226.311,80

Συναλλαγµατικές διαφορές 33.681,82 15.825,33  -  - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (232.693,10) (137.038,33) (1.621.963,69) (560.201,40)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (38.296,15) (3.334,73)  -  - 

Λοιπές µη ταµιακές κινήσεις 160.020,60 190.251,84  -  - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 568.859,13 424.948,34 407.921,06 373.182,59

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (640.863,48) (982.222,98) 218.942,59 (5.722,12)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.440.611,71) (1.085.247,89) (3.713,68) (426.785,91)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.302.411,38 2.709.005,01 (240.361,28) (198.036,50)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (568.859,13) (424.948,34) (407.921,06) (373.182,59)

Καταβεβληµένοι φόροι (1.709.271,36) (1.175.762,50) (117.251,68) (71.733,84)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.478.324,85 6.921.120,52 600.921,63 969.277,98

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (1.506.325,48) (2.736.945,24) (295.794,11) (294.193,95)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 30.676,17 62.298,20 30.676,17 2.977,50

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 56.540,83  -  -  - 

Τόκοι εισπραχθέντες 222.504,90 128.372,98 68.603,98 6.795,91

Μερίσµατα εισπραχθέντα  -  - 1.542.225,03 552.678,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.196.603,58) (2.546.274,06) 1.345.711,07 268.257,46

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  - 5.962.568,83  - 5.962.568,83

Εξοφλήσεις δανείων (377.702,73) (5.170.662,18) (377.702,73) (5.170.662,18)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (26.733,93) (623,09)  -  - 

Εισπράξεις αντιστοιχούσες στα δικαιώµατα µειοψηφίας νεοσυσταθείσας 

θυγατρικής εταιρείας  - 100.000,00  -  - 

Μερίσµατα πληρωθέντα (2.604.728,63) (2.028.753,56) (924.918,45) (923.637,89)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.009.165,29) (1.137.470,00) (1.302.621,18) (131.731,24)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) 

+ (β) + (γ) 2.272.555,98 3.237.376,46 644.011,52 1.105.804,20

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 7.530.157,97 4.292.781,51 1.263.219,16 157.414,96

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 9.802.713,95 7.530.157,97 1.907.230,68 1.263.219,16

    ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι οι ακόλουθες :

         Επωνυµία                                     Έδρα Ποσοστό συµµετοχής Μέθοδος ενοποίησης

         ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.              Ελλάδα , Καβάλα                                                      Μητρική Εταιρεία Ολική

         CALIN A.E.                                    Ελλάδα  , Χαλάνδρι Αττικής 50,99% Ολική

         ΛΗΤΩ Α.Ε.                                    Ελλάδα ,  Περιστέρι Αττικής 28,86% Ολική

         HARMONY CRUISES A.N.E.         Ελλάδα  , Αθήνα 25% Καθαρή θέση

         ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ             Βουλγαρία 49% (σε αδράνεια) Καθαρή θέση

         LETOSHOP D.O.O.BEOGRAD  Σερβία 23,09% Ολική

Μείον:

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

2η Εναλλακτική : Έµµεση µέθοδος

Ο Όµιλος Η εταιρεία

Λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδυτικές δραστηριότητες

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

1.4   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2007 . 3. Το β'

τρίµηνο του 2007 συστάθηκε η εταιρεία LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 80% η θυγατρική εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. και

έκτοτε περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου. 4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών

του οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 7.2 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. 5. Επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του οµίλου δεν

υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων

που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του Οµίλου. 7. Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού την

31/12/2008 : Οµιλος άτοµα 405 , Εταιρεία 75 και 31/12/2007 : Όµιλος άτοµα 355 , Εταιρεία άτοµα 77. 8. Οι σχηµατισθείσες στη χρήση 2008

προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον όµιλο σε ευρώ 102.000 και για την εταιρεία ευρώ 72.000 .∆εν υπάρχουν

προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές προβλέψεις. 9. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της

µητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές η συγγενείς της επιχειρήσεις.   



  10. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

     - Έσοδα 60,00 1.537.650,00

     - Έξοδα 0,00 0,00

     - Απαιτήσεις 136.211,32 760.691,32

     -Υποχρεώσεις 0,00 0,00

     -Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 

       διοίκησης 464.660,00 60.000,00

     - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00

     -Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 61.708,13 60.000,00

Αθήνα,  27 Μαρτίου 2009

Άγιος Ανδρέας Καβάλας, 26 Μαρτίου 2009

Φωκ. Νέγρη 3 Αθήνα

ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ  11261

Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος

Α.Τ.   ΑΒ  732602

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ronald Barkshire

A.∆.  702014378/98

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Παναγιώτης Κογκαλίδης

Α.Τ. ΑΕ  203573

                                                                             ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

                                                         Προς τους Μετόχους  της  Ανώνυµης Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων.

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. , ( η εταιρεία) που αποτελούνται από

τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών

ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηµατικών

σηµειώσεων.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 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

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε

τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 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 ότι 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 ∆ιοίκηση, 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.

Γνώµη

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για

τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων.

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές

καταστάσεις , στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α , 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.        


