
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ            Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2012 Πνζά πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 2011 ΠΑΘΖΣΗΚΟ Πνζά θιεηνκέλεο Πνζά πξνεγ.

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Αμία Κηήζεσο Απνζβέζεηο Αλαπ/ζηε Αμία Αμία Κηήζεσο Απνζβέζεηο Αλαπ/ζηε Αμία Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ρξήζεσο 2012 ρξήζεσο 2011

 1. Δμνδα ηδξύζεσο & πξώηεο εγθ/ζεσο 5.597,88 5.597,88 0,00 5.597,88 5.597,88 0,00  Η. Μεηνρηθό Κεθάιαην

 4. Λνηπά έμνδα εγθ/ζεσο 12.424,11 12.424,11 0,00 12.424,11 12.424,11 0,00    ( 18.596 θνηλ.νλνκ.κεη. Υ 15 € )

18.021,99 18.021,99 0,00 18.021,99 18.021,99 0,00    1. Καηαβιεκέλν 278.940,00 278.940,00

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  III. Γηαθνξέο αλαπξ/γήο-Δπηρνξεγ. επελδύζεσλ

  Η.Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   3. Δπηρνξεγ.επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 0,00 246,72

    5.Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 1.987,50 1.987,50 0,00 1.987,50 1.987,50 0,00 IV. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα

 ΗΗ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο   1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 378,58 378,58

  6. Δπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 237.461,57 237.458,12 3,45 237.461,57 237.150,83 310,74 5α. Απνζεκαη.από έζνδα θνξνι/ζέληα 

    ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗ+ΓΗΗ) 239.449,07 239.445,62 3,45 239.449,07 239.138,33 310,74       θαη΄εηδηθό ηξόπν 5.042,97 5.042,97

ΗΗΗ. πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο  V. Απνηειέζκαηα εηο λέν

    ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο       Τπόινηπν δεκηώλ εηο λέν (239.317,89) (235.985,72)

    2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 18.615,03 18.615,03 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+AIII+ΑΗV+ΑV) 45.043,66 48.622,55

    7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 2.384,00 20.999,03 2.384,00 20.999,03 Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
ύλνιν παγίνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 21.002,48 21.309,77  ΗΗ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   1. Πξνκεζεπηέο       34.508,18 33.152,77

 ΗΗ. Απαηηήζεηο   3. Σξάπεδεο ι/ζκνί βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 133.859,57 134.639,26

  1.   Πειάηεο 97.462,84 39.483,93   4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 165.000,00 165.000,00

  11. Xξεώζηεο δηάθνξνη 179.719,13 179.719,13   5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 54.396,50 51.140,47

5.869,41 283.051,38 11.768,57 230.971,63   6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 52.868,29 23.130,82

 III. Υξεόγξαθα 11. Πηζησηέο δηάθνξνη 96.795,39 92.126,68

  3. Λνηπά ρξεόγξαθα 258,00 258,00 ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗΗ) 537.427,93 499.190,00

 IV. Γηαζέζηκα

  1. Σακείν 250,25 87,79

  3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 7.751,98 8.002,23 60.480,21 60.568,00

291.311,61 291.797,63

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
  2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 270.157,50 234.705,15

582.471,59 547.812,55 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ) 582.471,59 547.812,55

ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΠΗΣΩΣΗΚΟΗ
276.000,00 276.000,00  2.Πηζησηηθνί ινγ/κνί εγγπήζ.& εκπξάγκ.αζθαιεηώλ 276.000,00 276.000,00

 4.Λνηπνί ι/κνί ηάμεσο 217.301,37 216.108,87  4.Λνηπνί ι/κνί ηάμεσο 217.301,37 216.108,87

493.301,37 492.108,87 493.301,37 492.108,87

Η.Αποτελέσματα Δκμεταλλεύσεως Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2012 Πνζά πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 2011 Πνζά: Υξήζεσο 2012 Υξήζεσο 2011

 Κύθινο Δξγαζηώλ (Παξνρή Τπεξεζηώλ-Δπηρνξεγήζεηο) 310.064,66 310.666,01 Καζαξά Απνηειέζκαηα (Εεκίεο/Κέξδε) Υξήζεσο (3.332,17) 12.028,15

 Μείον: Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ 189.081,98 189.755,29 ( + ) : Τπόινηπν απνηει.(Εεκηώλ) πξνεγ. ρξήζεσλ (235.985,72) (248.013,87)

Μηθηά Απνηειέζκαηα (Κέξδε) Δθκεηαιιεύζεσο 120.982,68 120.910,72         ύλνιν (239.317,89) (235.985,72)

  Μείον: 1. Δμνδα Γηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 87.111,29 88.132,29                 Εεκίεο εηο λέν  (239.317,89)  (235.985,72)

Μεξηθά Απνηειέζκαηα (Κέξδε) Δθκεηαιιεύζεσο 33.871,39 32.778,43

 Πλέον: 2. Έζνδα ρξενγξάθσλ 0,00 10,74 Άγηνο Νηθόιανο, 15 Απξηιίνπ 2013

              4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 42,72 42,72 25,65 36,39 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

 Μείον: 3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 17.206,59 16.766,55

Οιηθά Απνηειέζκαηα (Κέξδε) Δθκεηαιιεύζεσο 16.707,52 16.048,27

ΗΗ.Πλέον (ή μείον) Δκτακτα Αποτελέσματα

           1. Δθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 547,47 421,44 ΚΟΤΝΔΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΛΩΝΣΕΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

           3. Δζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 1.192,50 0,00 Α.Γ.Σ: AB 964284 Α.Γ.Σ: Φ 294446

Μείνλ: 1. Δθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα 4.980,26 1.665,83

           3. Δμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 16.799,40 (20.039,69) 2.775,73 (4.020,12) Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ  ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

Οξγαληθά & Δθηαθηα Απνηειέζκαηα (Εεκίεο/Κέξδε) (3.332,17) 12.028,15

    Μείον: 3. ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 307,29 3.314,89

307,29 0,00 3.314,89 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣ/ΣΑ (ΕΖΜΗΔ/ΚΔΡΓΖ) ΥΡΖΔΩ προ υόρων (3.332,17) 12.028,15

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.Α.Δ. ΟΣΑ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

  Μείον: Οη από απηέο ελζσκαη.ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο

  12. Λνγ/ζκνί δηαρ/ζεσο πξνθαη/ιώλ θαη πηζηώζεσλ

ύλνιν θπθινθ/ληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓΗV)

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ)

 2.Υξεσζηηθνί ινγ/κνί εγγπήζ.& εκπξάγκ.αζθαιεηώλ

ΗΟΛΟΓΗΜΟ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 - 16η ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ  (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Δ 36558/71/Β/96/7

ΠΑΝΟ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

Προς τοσς Μετότοσς  της  Δταιρείας «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ Α.A.Δ. OTA»         

β) Σην ινγαξηαζκό ηνπ Δλεξγεηηθνύ «Σπκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο» πεξηιακβάλεηαη ε αμία θηήζεσο κεξηδίσλ Αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο θαζώο θαη ε αμία θηήζεσο κεηνρώλ ηξηώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ κε εηζεγκέλσλ ζην

Φ.Α εθ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ δύν ειέγρνληαη από Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Η εηαηξεία απνηίκεζε ηηο ζπκκεηνρέο απηέο ζηελ αμία θηήζεσο. Δάλ ε απνηίκεζε γηλόηαλ ζύκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ

πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ.Ν.2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛΣ), ε αμία ησλ Σπκκεηνρώλ θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ζα ήηαλ κεησκέλα θαηά € 15.862,85. γ) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ

Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛΣ) δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο

αλέξρεηαη ζε € 30.145,48, κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα κεησκέλεο, ηα Ίδηα Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα ηζόπνζα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο απμεκέλα θαηά € 2.666,34.

Α.Γ.Σ: ΑΖ 332394

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ ΣΖ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)                             ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΩ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.A.Δ. OTA», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηελ

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. Δςθύνη τηρ Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε

γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό Σρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ θσδ.Ν.

2190/1920, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε

είηε ζε ιάζνο.

δ) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο από 2007 κέρξη 2012. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η εηαηξεία δελ

έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρό καο

δελ θαηέζηε εθηθηό λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. Γνώμη με Δπιυύλαξη Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ

παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε’, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.A.Δ. OTA» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

2012, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό Σρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ

ηνπ θσδ.Ν. 2190/1920.

Έμυαση Θέματορ Φσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε σο πξνο ζηε γλώκε ηνπ ειέγρνπ, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη ην ζύλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ ειέγρνπ,

έρεη θαηαζηεί αξλεηηθό θαη ζπλεπώο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Τν ζέκα απηό απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε γηα ελδερόκελε αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

εηαηξίαο. Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο νθείιεη λα ιάβεη ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηελ άξζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ θαη ηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο. Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και

Κανονιστικών Θεμάτων Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ

Κ.Ν. 2190/1920.

Δςθύνη τος Δλεγκτή Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Τα πξόηππα απηά απαηηνύλ

λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο

έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο

παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. Βάση για Γνώμη με Δπιυύλαξη Από ηνλ έιεγρν καο

πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα: α) Σηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ απαηηήζεσλ, «Φξεώζηεο δηάθνξνη» θαη «Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ», πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε από πξνεγνύκελεο ρξήζεηο

ζπλνιηθνύ πνζνύ € 165.818,29. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ΔΓΛΣ), δελ έρεη ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή πξόβιεςε. Καηά ηελ εθηίκεζή καο γηα ηελ θάιπςε

δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηώλ έπξεπε λα είρε ζρεκαηηζζεί ηζόπνζε πξόβιεςε. Λόγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνύ ηεο πξόβιεςεο απηήο, ε αμία ησλ απαηηήζεσλ από ρξεώζηεο δηάθνξνπο θαη ινγαξηαζκνύο δηαρεηξίζεσο

πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά € 165.818,29. 

Σπλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.

κέινο ηεο Crowe Horwath International
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