
1ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1η Ιανουαρίου 2014 - 31η ∆εκεµβρίου 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Α. Ι∆ΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2014
ΙΙ. Ενσώµατες  Ακινητοποιήσεις Ι. Μετοχικό  Κεφάλαιο
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 1.660.170,00 0,00 1.660.170,00 (15.000  µετοχές των 10,00 ευρώ)
3. Κτίρια & τεχνικά  έργα 194.043,52 3.286,22 190.757,30 1. Καταβληµένο 150.050,00
4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & 2. Οφειλόµενο 150.000,00

λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 1.422.169,46 125.509,48 1.296.659,98 300.050,00
5. Μεταφορικά µέσα 63.231,27 20.105,41 43.125,86 ΙV. Αποθεµατικά  Κεφάλαια
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 495.923,99 284.012,81 211.911,18 1. Τακτικό αποθεµατικό 53.500,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 34.954,00 0,00 34.954,00 53.500,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.870.492,24 432.913,92 3.437.578,32 V. Αποτελέσµατα  εις νέον
ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ.χρηµ/κες απαιτ. Υπόλοιπο κερδών/ (ζηµιών ) εις νέον 7.873.684,05
1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 7.873.684,05
1α. Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 141.083,00 VI. Μη ελέγχουσες συµµετοχές -2.821,62
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 1.002.383,36 VII. ∆ιαφορές ενοποίησης
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 226.779,57 1. ∆ιαφορές ενοποίησης σε θυγατρ. επιχ/σεις -4.000,00

1.370.245,93 -4.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ( ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 4.807.824,25 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI+AVII) 8.220.412,43
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Εµπορεύµατα 3.260.923,95 Ι. Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις
3. Παραγωγή σε εξέλιξη 60.474,55 1. Οµολογιακά δάνεια 1.425.000,00

3.321.398,50 2. ∆άνεια Τραπεζών 1.515.885,15
ΙΙ. Απαιτήσεις 2.940.885,15
1. Πελάτες 3.464.534,69 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μείον :  Προβλέψεις 79.122,12 3.385.412,57 1. Προµηθευτές 1.386.343,01
2. Γραµµάτια εισπρεκτέα 2α. Επιταγές πληρωτέες ( µεταχρονολογηµένες ) 0,00

α. Χαρτοφυλακίου 6.215,00 6.215,00 3. Τράπεζες Λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων 
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 256.781,81 υποχρεώσεων 1.747.221,66
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση 150.000,00 4. Προκαταβολές πελατών 301.074,10
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων 0,00 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 87.908,76
11. Χρεώστες διάφοροι 3.213.974,58 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 52.809,07
12. Λογαριασµοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων 97.928,10 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00

7.110.312,06 10. Μερίσµατα πληρωτέα 150.300,00
ΙΙΙ. Χρεόγραφα 11. Πιστωτές διάφοροι 1.639.603,60
1. Μετοχές 1.919.487,38 5.365.260,20

Μείον : Προβλέψεις για υποτίµηση -1.423.929,16 495.558,22 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 8.306.145,35
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο 533.681,68 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 358.644,48 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 100.861,41

892.326,16 100.861,41
Σύνολο  Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 11.819.594,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆) 16.627.419,19 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 16.627.419,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2,64 1. ∆ικαιούχοι Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2,64
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & 

εµπράγµατων  ασφαλειών 2.467.085,54 2.467.085,54
2.467.088,18 2.467.088,18

  Σηµείωση : Επί των ακινήτων έχει εγγραφεί προσηµειώση υποθήκης ποσού € 1.800.000,00 για εξασφάλιση υποχρεώσεων.

Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλεύσεως Ποσά κλειοµ.
Κύκλος  εργασιών (πωλήσεις) 5.542.243,21 χρήσεως 2014
Μείον  :  κόστος πωλήσεων 4.664.557,29 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη εκµεταλλεύσεως) 877.685,92 Κέρδη/ζηµίες προ φόρων -4.152.071,31
Πλέον : Άλλα εσοδα εκµεταλλεύσεως 16.573,35 Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Σύνολο 894.259,27 Αποσβέσεις 144.236,40
ΜΕΙΟΝ  : Προβλέψεις 1.414.077,55

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.957.138,06 Ζηµιές από πώληση παγίων 18.814,15
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.456.121,13 3.413.259,19 Ζηµιά από υπεραξία συγχώνευσης 92.733,45

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως -2.518.999,92 Έσοδα επενδύσεων -11.055,30
Πλέον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 128.542,00
1. Έσοδα Συµµετοχών 43.083,00 -2.364.723,06
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 11.055,27 54.138,27 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
Μείον : κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
2. Προβλέψεις υποτίµησης συµµετοχών &αι χεοργάφων 1.378.038,40 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -913.762,67
2. Έξοδα & ζηµίες συµµετοχών & χρεογράφων 15,73 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -527.031,75
3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 196.299,77 1.574.353,90 -1.520.215,63 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.341.023,62

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) Εκµεταλλεύσεως -4.039.215,55 (Μείον):
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :  Εκτακτα Αποτελέσµατα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -96.706,87

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 55.056,40  Καταβεβληµένοι φόροι -835.780,77
3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 1.737,89 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστ/τες(α) -2.396.981,50
4. 'Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 0,00 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

56.794,29 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λ. επενδύσεων -153.683,50
Μείον : Αύξηση / (µείωση) µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -4.003,37
1. 'Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 48.154,98 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -347.393,39
2. Έκτακτες ζηµίες 111.547,60 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 15.000,00
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 9.947,47 169.650,05 -112.855,76 Τόκοι εισπραχθέντες και έσοδα χρεογράφων 11.055,30

Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) -4.152.071,31 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες(β) -479.024,96
ΜΕΙΟΝ :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 144.236,40 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Μείον :  Οι από αυτές ενσωµατωµένες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 10.900,00
 στο λειτουργικό κόστος 144.236,40 0,00 Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 3.183.821,82

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -4.152.071,31 Μερίσµατα πληρωθέντα -1.216.700,00
ΜΕΙΟΝ: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -666,67 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστ/τες(γ) 1.978.021,82
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήµατος -19.305,59 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
ΜΕΙΟΝ: Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -14.815,41 και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -897.984,64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΟΜΙΛΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ -4.186.858,98 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.763.390,12
ΜΕΙΟΝ: Αναλογία µη ελεγχουσών συµµετοχών -12.421,62 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΟΜΙΛΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ έναρξης περιόδου(Συγχωνευώµενων Εταιτρειών) 26.920,68
ΚΑΙ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -4.174.437,36 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 892.326,16

Υπόλοιπα 01.01.2014 150.000,00 -56.731,74 -4.000,00 13.600.870,54 13.600.870,54
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2014 0,00 0,00
Αποτέλεσµα περιόδου 500,00 -4.174.437,33 -2.821,62 -4.177.258,95
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0,00 500,00 -4.174.437,33 -2.821,62 -4.177.258,95
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 150.050,00 0,00 150.050,00 150.050,00
Συµψηφισµός ζηµίας χρεογράφων 106.731,73
∆ιανοµή µερισµάτων κερδών προηγουµένων περιόδων -1.367.000,00 -1.367.000,00
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων Συγχωνευώµενων Εταιρειών 3.000,00 13.750,84 13.750,84
Υπόλοιπα 31.12.2014 300.050,00 53.500,00 -4.000,00 8.223.234,05 -2.821,62 8.220.412,437.873.684,05

10.750,84

0,00
-106.731,73

-1.367.000,00

Ασπρόπυργος , 11 Μαΐου 2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
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BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε∆ΡΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68216/03/Β/09/34– ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121836707000

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 31.12.2014

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 31.12.2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01  Ιανουαρίου 2014 - 31 

∆εκεµβρίου 2014)

-4.174.937,33

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

13.511.602,27

-4.174.937,33

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", οι οποίες αποτελούνται από
τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 και τις ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα
που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιηµένων 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 ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 ενοποιηµένες 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 ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 ενοποιηµένων 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 έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στους λογαριασµούς απαιτήσεων περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούµενη χρήση
συνολικού ποσού ευρώ 579.000,00. Με βάση τον έλεγχό µας εκτιµούµε ότι η σχηµατισθείσα πρόβλεψη ποσού ευρώ 79.122,12 υπολείπεται κατά ευρώ 200.000,00 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηµατιστεί. Ο µη σχηµατισµός της
απαιτούµενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) µε συνέπεια, η αξία των ανωτέρων απαιτήσεων καθώς και τα ίδια κεφάλαια να
εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 200.000,00 ενώ οι ζηµίες της χρήσεως εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 200.000,00. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν
σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 91.927,26, µε συνέπεια να µην εµφανίζονται
προβλέψεις ποσού ευρώ 91.927,26, τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό και οι ζηµίες της χρήσεως να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 91.927,26. 3) ∆εν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την
µητρική εταιρεία οι χρήσεις από ιδρύσεως της έως και 2012 και για της ενοποιούµενες εταιρείες η χρήση 2014. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι
ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας "BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και των θυγατρικών αυτής κατά την
31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές 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 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µε τις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ
Α∆Τ ΑΒ 049848/05.01.2006

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ  ΑΒ 520095/14.07.2006

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΚΟΚΚΟΡΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 524378/26.04.2007

Αθήνα, 14 Μαΐου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 14501
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