
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ευρώ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Ευρώ κλειόµενης προηγούµενης
Αξία                              Αναπόσβεστη Αξία                           Αναπόσβεστη  χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

 κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία  Ευρώ Ευρώ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 324.683,07 322.706,62 1.976,45 321.581,07 317.850,91 3.730,16  Ι. Κεφάλαιο µετοχικό 

(234.000 µετοχές των 2,93 ευρώ)

 1. Καταβληµένο                  685.620,00 685.620,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

 3. Κτίρια και τεχνικά έργα              85.835,50 85.834,46 1,04 85.835,50 85.834,46 1,04  ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
 4. Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις  ∆ιαφορές µετατροπής µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ 470,29 470,29
      και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός  7.496,33 5.790,04 1.706,29 7.496,33 5.340,04 2.156,29
 5. Μεταφορικά µέσα                      6.625,56 6.625,52 0,04 6.625,56 6.610,35 15,21
 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός         326.988,77 318.585,31 8.403,46 310.501,09 305.011,27 5.489,82  IV. Αποθεµατικά κεφάλαια

426.946,16 416.835,33 10.110,83 410.458,48 402.796,12 7.662,36  1. Τακτικό αποθεµατικό               107.807,79 95.144,48
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες  5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 104.266,00 104.266,00
     χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 212.073,79 199.410,48
 1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 4.393.571,71 3.393.351,04
 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 22.076,40 14.742,40  V. Αποτελέσµατα εις νέο

4.415.648,11 3.408.093,44  Υπόλοιπο κερδών εις νέο     995.707,15 785.656,16 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 4.425.758,94 3.415.755,80 Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙΙ+AIV+AV) 1.893.871,23 1.671.156,93

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
 Ι. Αποθέµατα Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 1. Εµπορεύµατα                           613.223,45 1.486.825,86  Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
 2.Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - υποπροϊόντα και υπολείµµατα 13,60 5.423,14  1. Οµολογιακά ∆άνεια                      2.336.000,00 2.628.000,00
 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 68.851,56 6.026,38
 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 27.081,86 997.474,37
 709.170,47 2.495.749,75
ΙI. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

 1. Πελάτες                             813.291,42 933.752,54 1. Προµηθευτές                          2.628.428,83 1.120.474,34
      Μείον : Προβλέψεις                     67,62 813.223,80 133.314,17 800.438,37  2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 976.536,54 2.572.548,48
 2. Γραµµάτια εισπρακτέα  3. Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4,90 156.682,44
      - Χαρτοφυλακίου                       429.584,76 218.635,53  4. Προκαταβολές πελατών                 54.318,45 58.247,12
 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση 18.295,65 23.276,54  5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη      262.664,33 22.268,64
 3α. Επιταγές εισπρακτέες                 1.421.428,67 1.453.887,06  6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί              82.254,84 81.245,25
 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 57.138,07 233.588,03  7. Μακρόπροθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες              
11. Χρεώστες διάφοροι                    129.637,46 35.535,23      στην επόµενη χρήση 292.000,00 292.000,00
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 24.734,27 10.955,55 11. Πιστωτές διάφοροι                    121.456,14 234.783,73

2.894.042,68 2.776.316,31 4.417.664,03 4.538.250,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 6.753.664,03 7.166.250,00

ΙV. ∆ιαθέσιµα  
 1. Ταµείο                               6.420,24 23.594,01
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας      650.106,09 153.761,68 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

656.526,33 177.355,69 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα              41.074,61 51.495,18
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) 4.259.739,48 5.449.421,75

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων              1.135,00 420,00
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού            0,00 19.574,40

1.135,00 19.994,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 8.688.609,87 8.888.902,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 8.688.609,87 8.888.902,11

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων  2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 
      και εµπράγµατων ασφαλειών 430.000,00 430.000,00       και εµπράγµατων ασφαλειών 430.000,00 430.000,00

  430.000,00   430.000,00 430.000,00 430.000,00

Σηµείωση: ∆εν διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης της συµµετοχής µας αξίας κτήσεως 4.393.571,71 ευρώ επειδή η εµπορική της αξία είναι τουλάχιστον διπλάσια της εµφανιζόµενης στα βιβλία µας.

Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά 
κλειόµενης προηγούµενης κλειόµενης προηγούµενης

χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
   Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 9.584.487,79 8.223.188,64 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 342.251,58 690.987,96
   Μείον: Κόστος πωληθέντων 7.364.414,42 6.377.498,59 (+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) 
   Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 2.220.073,37 1.845.690,05       προηγούµενων χρήσεων 785.656,16 284.830,21
   Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 4.146,00 554.363,00       Σύνολο 1.127.907,74 975.818,17
   Σύνολο 2.224.219,37 2.400.053,05 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος 119.537,28 162.522,49
   ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 351.686,54 366.311,41 Κέρδη προς ∆ιάθεση 1.008.370,46 813.295,68
                 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.350.706,34 1.702.392,88 1.120.345,64 1.486.657,05
   Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 521.826,49 913.396,00 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
  Πλέον:  4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 721,96 1.944,27 1. Τακτικό αποθεµατικό 12.663,31 27.639,52
                 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 157.159,80 -156.437,84 209.216,09 -207.271,82 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 995.707,15 785.656,16
  Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 365.388,65 706.124,18  1.008.370,46 813.295,68

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
                   1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.980,29 96,80
                   3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 6.030,28 9.010,57 2.296,33 2.393,13
                   Μείον:
                   1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 13.033,61 6.469,76
                   3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 19.114,03 32.147,64 -23.137,07 11.059,59 17.529,35 -15.136,22
 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 342.251,58 690.987,96
 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 18.894,92 42.350,23
               Μείον: οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 18.894,92 0,00 42.350,23 0,00
 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 342.251,58 690.987,96

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.∆.Τ.  ΑΑ 075217

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125

Η  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑ ΕΥΑΓ. ΑΓΓΕΛΙ∆Η
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.15331

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Α.∆.Τ.  ΑΑ 075215  ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 12697

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους  της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

  Νέα Ιωνία, 30 Απριλίου 2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ KLEOPAS ALLIOT Τ S.A.

ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 3704301000

Α.Μ.Α.Ε. 45584/01ΑΤ/Β/00/314(06)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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. ∆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 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 προέκυψαν τα εξής θέµατα: 1) Στο λογαριασµό του Ισολογισµού «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 4.393.571,71 απεικονίζεται η αξία κτήσης µετοχών ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης σε
Χρηµατιστήριο, οι οικονοµικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών αυτών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.012.977,05. Όπως αναφέρεται και στη
σηµείωση της εταιρείας στον Ισολογισµό και κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη υποτίµησης των µετοχών αυτών για
την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 1.380.594,66, µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2) Εκτός από τις εµφανιζόµενες, στους λογαριασµούς του ενεργητικού ∆.ΙΙ.3.
«Γραµµάτια σε καθυστέρηση» και ∆.ΙΙ.3β. «Επιταγές σε καθυστέρηση», απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 75.433,72, στους λογαριασµούς ∆.ΙΙ.1.«Πελάτες», ∆.II.3α. «Επιταγές εισπρακτέες» και ∆.ΙΙ.11. «Χρεώστες διάφοροι»
υπάρχουν απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού ευρώ 155.000 περίπου. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη ποσού 67,62 ευρώ για πιθανή ζηµία, που θα προκύψει από τη µη είσπραξη των ανωτέρω απαιτήσεων, εκτιµάται ότι έπρεπε να είναι
µεγαλύτερη κατά ευρώ 100.000 περίπου. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, οι απαιτήσεις, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της χρήσης εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 100.000 περίπου. 3) Κατά παρέκκλιση
των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013, το
συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 62.500 περίπου, µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 62.500 περίπου και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 4.000
περίπου. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2007 έως και 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρεία 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.
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 «ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 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
α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν κατάρτισε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης κατά παράβαση του άρθρου 90 επ του κωδ. Ν.2190/1920.
γ) Η προτεινόµενη διάθεση κερδών τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, στην οποία θα εκπροσωπείται το 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.


