
Ποσά Ποσά 

κλειόμενης προηγούμενης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως χρήσεως

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία (1/07/12 - 30/06/13) (1/07/11 - 30/06/12)

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

     1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης 3.328,78 3.328,78 0,00 3.328,78 3.328,78 0,00   Ι.  Μετοχικό Κεφάλαιο  (540.072 μετοχές των 2,94 ΕΥΡΩ)

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 197.287,97 184.050,98 13.236,99 197.287,97 177.434,49 19.853,48     1.  Καταβλημένο 1.587.811,68 1.587.811,68

200.616,75 187.379,76 13.236,99 200.616,75 180.763,27 19.853,48 1.587.811,68 1.587.811,68

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής 

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     1.  Διαφορές Αναπροσαρμογής 8.625,20              

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 1.480.188,20 0,00 1.480.188,20 1.471.563,00 0,00 1.471.563,00   ΙV. Aποθεματικά κεφάλαια 

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 12.680,74 12.219,38 461,36 12.680,74 10.697,69 1.983,05     1.  Τακτικό αποθεματικό 247.431,30 239.465,92

     4.   Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός 375.145,98 307.305,77 67.840,21 463.687,82 325.214,26 138.473,56     4.  Φορολογηθέντα αποθεματικά τεχνικών επιχειρήσεων 65.052,05 65.052,05

     5.   Μεταφορικά μέσα 4.408,99 4.383,38 25,61 11.722,27 11.696,66 25,61      5.  Αφορολόγητα αποθεματικά τεχνικών επιχειρήσεων 50.064,49 50.064,49

     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 157.231,70 157.034,88 196,82 158.343,30 158.146,48 196,82 362.547,84 354.582,46

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.029.655,61 480.943,41 1.548.712,20 2.117.997,13 505.755,09 1.612.242,04   V. Αποτελέσματα εις νέο 

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες          Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 1.210.115,65 1.058.773,41

      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις  1.210.115,65 1.058.773,41

     1.   Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 71.331,67 143.893,72    VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

     7.   Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.462,28 1.462,28      2. Διαθέσιμα μερίσματα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 290.000,00          290.000,00          

72.793,95 145.356,00  

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.621.506,15 1.757.598,04 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV+ΑVI) 3.459.100,37 3.291.167,55

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

   ΙΙ. Απαιτήσεις

      1. Πελάτες 487.923,18 485.682,11 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

      3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 0,00 63.875,58  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

      5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετ. ενδιαφέρ. επιχειρήσεων 1.666.867,69 1.483.445,85      1. Προμηθευτές 200.441,79 419.333,99

      7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης 42.630,00    2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00

    11. Χρεώστες Διάφοροι 7.952,73 31.016,98      3. Τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 205.322,45 205.158,67

2.205.373,60 2.064.020,52      4. Προκαταβολές πελατών 0,00 31.304,07

  ΙV. Διαθέσιμα        5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 10.880,37 1.494,34

      1. Ταμείο 55.065,99 91.428,54      6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.434,62 2.824,44

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.716,83 18.382,48    11. Πιστωτές διάφοροι 19.719,96 0,00

56.782,82 109.811,02 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 437.799,19 660.115,51

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙΙ+ΔIV) 2.262.156,42 2.173.831,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 3.896.899,56 3.951.283,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 3.896.899,56 3.951.283,06

Σημειώσεις:

1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων έγινε στις 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

Ποσά Ποσά 

κλειόμενης προηγούμενης

χρήσεως χρήσεως

   Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (1/07/12 - 30/06/13) (1/07/11 - 30/06/12)

   Κύκλος εργασιών 1.625.891,41 2.595.572,31

   α)  Από κατασκευή ιδίων έργων - υπεργολαβίες 0,00 0,00 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 159.307,62 557.050,59

   β)  Από πωλήσεις υλικών 0,00 0,00 (+) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων 1.058.773,41 529.575,34

   γ)  Από υπεργολαβίες δημοσιών έργων 0,00 51.721,92         Σύνολο 1.218.081,03 1.086.625,93

   δ)  Από κοινοπρακτική εκτέλεση δημοσιών έργων 1.495.891,41 2.427.869,36 Μείον:   1. Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

   ε)  Από μελέτες μηχανικών 130.000,00 115.981,03 Κέρδη προς διάθεση 1.218.081,03 1.086.625,93

   Μείον: Κόστος έργων 1.597.670,98 2.539.380,97

   Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως 28.220,43 56.191,34

   Μείον:   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 106.318,01 138.078,55 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

   Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -78.097,58 -81.887,21 1. Τακτικό αποθεματικό 7.965,38 27.852,52

   Πλέον:  1. Έσοδα συμμετοχών 247.201,47 654.247,48 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 1.210.115,65 1.058.773,41

                 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3,65 247.205,12 3,88 654.251,36 1.218.081,03 1.086.625,93

   Μείον:   3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 18.068,75 18.068,75 13.410,44 13.410,44

   Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 151.038,79 558.953,71

   ΜΕΙΟΝ: ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 945,06 0,00

2. Έκτακτα κέρδη 8.429,90 9.374,96 0,00 0,00

   Μείον: 

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.106,13 8.268,83 1.903,12 -1.903,12

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 159.307,62 557.050,59

   Μείον:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 34.356,41 26.236,65

                 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 34.356,41 0,00 26.236,65 0,00

   ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 159.307,62 557.050,59

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2013

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ. ΜΠΑΡΛΑΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29701

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 125

ΚOΝΣΤΡΟΥΤΕΚ A.E. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
28η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

ΑΡ. ΜΑΕ:  5200/01/Β/86/5198

Ποσά κλειόμενης  χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως

1/07/2012 - 30/06/2013 1/07/2011 - 30/06/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης  χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως

1/07/2012 - 30/06/2013  1/07/2011 - 30/06/2012

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΚOΝΣΤΡΟΥΤΕΚ A.E. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΔΤ / ΑΒ 248953 ΑΔΤ / ΑΖ-126362 ΑΦΜ: 099037450 - Αρ. Αδείας ΟΕΕ: 457 - Α΄Τάξης

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα του «ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2001. Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού καιΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα του «ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002. Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2000. Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσεως 1995, αναμορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντί στοιχα της παρούσας χρήσεως.  

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα του «ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2001. Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού καιΕλέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα του «ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002. Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2000. Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσεως 1995, αναμορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντί στοιχα της παρούσας χρήσεως.  

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 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 κωδ.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 δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 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 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 κατωτέρω θέματα: 1) O λογαριασμός του Ενεργητικού (Γ.ΙΙΙ.1) «Συμμετοχές σε
συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες τεχνικών έργων» ποσού € 71.331,67, αφορά την αξία κτήσεως συμμετοχών σε προσωπικές εταιρίες και κοινοπραξίες, οι ισολογισμοί των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 2) Στα κονδύλια των λογαριασμών του ενεργητικού (Δ-ΙΙ-5)
«Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων» περιλαμβάνονται ακίνητες πέραν του έτους απαιτήσεις συνολικού ποσού € 430.000,00 περίπου. Για τις ανωτέρω ακίνητες και επισφαλείς απαιτήσεις, δεν έχει σχηματισθεί από την εταιρεία, σε βάρος των αποτελεσμάτων
της χρήσεως, ισόποση πρόβλεψη για κάλυψη ενδεχόμενης ζημίας που θα προκύψει από την μη είσπραξή τους. 3) Η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν η εταιρεία σχημάτιζε πρόβλεψη, για τις πιθανές υποχρεώσεις της, για αποζημίωση του
συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν την 30.6.2013 στο ποσό των € 5.000,00, από το οποίο ποσό € 600,00 περίπου, θα αφορούσε την κλειόμενη χρήση. 4) Η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως τελεί υπό την έγκριση απόφασης της
Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων, με την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία. 5)Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας δεν λάβαμε επιστολή από Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας για: α) τα τυχόν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων που έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία και β) τις εκκρεμείς δίκες τρίτων κατά της
εταιρείας. 6) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 1.7.2008-30.6.2013 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για τη χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. 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 «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 30η Ιουνίου 2013 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 κωδ.Ν. 2190/1920.
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.


