
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις

0,00 7.964,43 7.964,43 0,00
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό 

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις (687.600 x 2 Ευρώ εκάστη)
1.Γήπεδα - Οικόπεδα 249.842,00 0,00 249.842,00 249.842,00 0,00 249.842,00 1.Καταβεβλημένο 1.375.200,00 1.375.200,00

17.020,00 0,00 17.020,00 17.020,00 0,00 17.020,00
3.Κτιρια & τεχνικα εργα 674.788,95 277.107,16 397.681,79 674.788,95 251.915,60 422.873,35
4.Μηχ/τα τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ 1.997.540,21 1.646.911,46 350.628,75 1.997.540,21 1.483.839,78 513.700,43
5. Μεταφορικά μέσα 441.572,61 438.585,55 2.987,06 441.572,61 436.905,55 4.667,06

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 15.363,91 14.873,99 489,92 15.363,91 14.685,99 677,92

ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων-Δωρεές 
παγίων

7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή 
αξίας λοιπών περιουσιακών 86.742,00 86.742,00

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.396.127,68 2.377.478,16 1.018.649,52 3.396.127,68 2.187.346,92 1.208.780,76 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 851.628,64 834.589,28
938.370,64 921.331,28

ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες 1.Τακτικό αποθεματικό 81.261,76 81.261,76
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 3.Ειδικά αποθεματικά 619.884,60 619.884,60
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις 30.000,00 30.000,00 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 205.512,85 205.512,85
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 1.048.649,52 1.238.780,76 906.659,21 906.659,21

V. Αποτελέσματα εις νέο
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 864.413,00 1.011.234,46
Ι.Αποθέματα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙV+ΑV) 4.084.642,85 4.214.424,95
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτ. - Υποπρ. & υπολ. 7.080,00 7.375,00
5.Προκαταβολές για αγορες αποθεματων 178.939,18 176.139,38 VI.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

186.019,18 183.514,38 2.Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες 3.284.821,96 3.310.242,73 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μειον: Προβλέψεις 6.971,56 3.277.850,40 7.437,47 3.302.805,26 Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες 2.179.629,61 2.106.437,82 2.ΔάνειαΤραπεζών 360.099,25 360.099,25
5.Βραχ.απαιτ.κατά λοιπ.συμ.ενδ.επιχ/σεων 15.650,77 15.650,77
11.Χρεώστες διάφοροι 117.390,00 117.390,00 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.590.520,78 5.542.283,85 1.Προμηθευτές 362.905,09 392.180,25
ΙΙΙ. Χρεόγραφα 2α.Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες) 160.150,20 231.292,69
1.Μετοχές 1.171,50 1.171,50 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.001.313,26 901.207,48

4.Προκαταβολες πελατων 15.398,21 14.765,99
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 385.564,53 323.980,94
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 484.724,62 499.931,80

ΙV.Διαθέσιμα
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 187.148,82 171.393,20

1.Ταμείο 183.411,71 110.070,44
3.Καταθέσεις όψεως -401,07 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 2.597.204,73 2.534.752,35

183.010,64 110.070,44 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.957.303,98 2.894.851,60

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 5.960.722,10 5.837.040,17

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓ. Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων 32.575,21 33.455,62 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμενα 0,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.041.946,83 7.109.276,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 7.041.946,83 7.109.276,55

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 203.300,00 203.300,00 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 203.300,00 203.300,00

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. 
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. 
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 1.406.329,47 1.590.783,59
α. Εταιρείας 1.406.329,47 1.590.783,59 Καθαρά αποτελ/τα (ζημιες) χρήσεως -146.821,46 -361.309,96 
β. Κοινοπραξιών 0,00 0,00 Υπολ. Κερδ. Προηγ. Χρήσης 1.011.234,46 1.372.544,42

1.406.329,47 1.590.783,59 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 1.218.183,87 1.741.276,10 Μείον: Διαφορές φορολογ.ελέγχου 0,00 0,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 188.145,60 -150.492,51 Κέρδη προς διάθεση 864.413,00 1.011.234,46
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 1.500,00
Σύνολο 188.145,60 -148.992,51 Η διάθεση των κέρδων γίνεται ως εξής:
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 41.071,08 43.798,22 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00

6γ. Αποθ. Από κέρδη
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 14.551,97 9.767,49        τεχν. & οικοδ. επιχ/σων 0,00 0,00

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 132.522,55 -202.558,22 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 864.413,00 1.011.234,46
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών 0,00 0,00 864.413,00 1.011.234,46
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 168.708,54 168.708,54 98.896,90 98.896,90
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -36.185,99 -301.455,12 
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 0,44 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 99.431,51 51.727,81
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4.232,40 690,00        ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

4 Προβλέψεις για εκτ.κινδύνους 6.971,56 110.635,47 7.437,47 59.855,28
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες) -146.821,46 -361.309,96 
ΜΕΙΟΝ: Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
            Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 190.131,24 302.482,58
Μείον: Οι από αυτές ένσ/νες στο λειτ. κόστος 190.131,24 0,00 302.482,58
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -146.821,46 -361.309,96 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 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 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 έλεγχό μας προέκυψε ότι 1. Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις», ποσό ευρώ 30.000,00 απεικονίζεται η αξία κτήσης συμμετοχής σε εταιρία μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν 
ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Δεν τέθηκαν υπόψη μας οι οικονομικές καταστάσεις αυτής της εταιρίας και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση της συμμετοχής αυτής και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση.
2. Στις απαιτήσεις από πελάτες ποσού € 3.284.821,96 περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 1.149.747,24. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 6.971,56 υπολείπεται 
κατά ευρώ 1.142.775,68 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα 
προηγούμενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.142.775,68. Σημειώνεται πως στις αρχικά αναφερόμενες απαιτήσεις από πελάτες εμφανίζονται απαιτήσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις και πρόσωπα ποσού € 2.714.261,09
3. Στον λογαριασμό ενεργητικού «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνεται απαίτηση της εταιρίας ύψους € 117.390,00 η οποία εκκρεμεί από την χρήση 2002, η είσπραξη  της οποίας καθίσταται αβέβαιη. Η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να διαγραφεί με διενέργεια σχετικής πρόβλεψης και με 
αντίστοιχη επίδραση επί της καθαρής θέσεως της εταιρίας.4. Σύμφωνα με τους αρμόδιους της εταιρίας τα ταμειακά διαθέσιμα φυλάσσονται και διαχειρίζονται αποκλειστικά από τον πρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας έτσι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμείο» ύψους € 183.411,71 δεν μπόρεσε 
να καταμετρηθεί και συνεπώς ούτε να επαληθευτεί εκ μέρους μας, διατηρούμε επιφύλαξη για την  ύπαρξη του ποσού στο συγκεκριμένο κονδύλι του ενεργητικού. 5. Δεν δυνηθήκαμε να επαληθεύσουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού του ενεργητικού «Επιταγές εισπρακτέες» ύψους
 € 2.179.629,61 το οποίο αφορά επιταγές εισπρακτέες κατατεθειμένες σε τράπεζες, λόγω του ότι δεν μας επιδόθηκαν τα αντίστοιχα αντίγραφα κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών την 31/12/2013, για τους ως άνω λογαριασμούς των επιταγών δεν έχουμε λάβει απαντητικές επιστολές τραπεζών
 έως την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης ελέγχου. 6. Ο λογαριασμός «Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού» ύψους € 851.628,64 αφορά επιχορήγηση για επένδυση της εταιρίας σε πάγια στοιχεία τα οποία τέθηκαν σε εκμετάλλευση από την εταιρία στη χρήση του 2009, για 
τις παραπάνω επενδύσεις θα έπρεπε να υπολογιστούν οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις της επιχορήγησης παγίων επενδύσεων περίπου € 98.000,00 σε χρέωση του παραπάνω λογαριασμού, με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσης να είναι αντιστοίχως επιβαρυμένα. 7. Οι μακροπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας εμφανίζονται μειωμένες κατά € 114.132,38 και οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αντίστοιχα αυξημένες, επίσης ποσό €  49.044,12 αφορά τόκους δανείου οι οποίοι δεν έχουν καταβληθεί και έχουν λογιστεί στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.  
8. Δεν δυνηθήκαμε να επαληθεύσουμε μέσω Τραπεζικής πηγής ποσό ύψους € 42.459,44 το οποίο περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού του παθητικού «Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» ύψους € 1.001.313,26, για το λόγο αυτό διατηρούμε επιφύλαξη ως προς 
την ορθή απεικόνιση του συγκεκριμένου κονδυλίου του παθητικού.   9. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2004 έως 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. 
Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση
 σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 10. Οι κοινοπραξίες τεχνικών έργων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία έχουν παύσει την δραστηριότητα τους κατά την 31/12/2013 θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθηθούν όσο αφορά
 τη συμμετοχή της εταιρίας προς αυτές και να γίνουν οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία της εταιρίας, σημειώνεται πως οι Κ/Ξ αυτές δεν ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.  11. Δεν λάβαμε επιστολή από το νομικό σύμβουλο της εταιρίας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. 
Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά της εταιρίας.  Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές 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 «ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 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. Θέματα Έμφασης 1. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω παρατηρήσεων 1 έως 6 της 
παραγράφου  «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη» τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας διαμορφώνονται σε € - 1 εκατ. περίπου. Η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει στα πλαίσια των κανονικών δραστηριοτήτων τη λειτουργία της, και η διοίκηση στη βάση της πρόθεσης αυτής έχει εκπονήσει σχετικό πρόγραμμα 
το οποίο θα κοινοποιηθεί μέσω των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων της. 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.

Σέρρες, 30/04/2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής
Τζαβέλας Κρίτων ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12341 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
PRIME AUDIT  ΕΠΕ Μέλος της  
Κ. Καρυωτάκη 28
Α.Μ. ΕΟΕ 150

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 

2013
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 

2012

ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας

2.Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροι-
Φυτείες-Δάση

II.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013 - 31/12/2013

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΡ. Μ.A.Ε. : 52061/59/Β/02/09            ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ   113806452000

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)


