«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33722/01ΔΤ/Β/95/16
Κηφισού 90 Περιστέρι Αττικής , Τ.Κ. 12132
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις , ενοποιημένες και μη , κατά τα Δ.Λ.Π. )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ''ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ''. Συνιστούμε επομένως στον
αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή η άλλη συναλλαγή με τον εκδότη , να ανατρέξει στην διεύθυνση
διαδικτύου του εκδότη , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή .
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία :
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Περιφέρεια Αττικής-Δυτικός Τομέας , Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών

www.letoshop.gr
Πρόεδρος του Δ.Σ.& Διευθ. Σύμβουλος : Ρόναλντ Μπαρκσαιρ
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. : Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
Μέλη:Παναγιώτης Πολιτικός , Παναγιώτης Φράγκος , Παναγιώτης Κουβαράς

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων :
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών :

26 Μαρτίου 2012
Νικόλαος Τζιμπράγος - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14981
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
31/12/2011
31/12/2010

Η εταιρία
31/12/2011
31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5.032.287,82
39.487,45
626.633,99
4.592.682,14
1.222.993,45
2.083.761,96
13.597.846,81

5.569.508,35
38.441,48
518.091,81
4.968.175,34
1.533.994,30
2.860.819,15
15.489.030,43

4.892.418,99
35.683,97
964.239,65
4.180.778,19
1.693.758,12
1.883.887,92
13.650.766,84

5.411.031,71
35.939,07
848.046,07
4.523.390,50
2.237.270,42
2.642.739,60
15.698.417,37

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

2.257.850,70
4.021.390,85
6.279.241,55
(18.696,32)
6.260.545,23
347.000,00
6.990.301,58
7.337.301,58
13.597.846,81

2.957.850,00
3.830.043,47
6.787.893,47
(25.185,83)
6.762.707,64
342.900,00
8.383.422,79
8.726.322,79
15.489.030,43

2.257.850,70
4.496.176,14
6.754.026,84
6.754.026,84
347.000,00
6.549.740,00
6.896.740,00
13.650.766,84

2.957.850,00
4.330.786,81
7.288.636,81
7.288.636,81
342.900,00
8.066.880,56
8.409.780,56
15.698.417,37

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
1/1-31/12/2011

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

Η εταιρεία

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2010

22.658.133,60

26.628.800,53

21.439.568,73

25.558.349,98

8.942.644,67

10.984.603,02

8.473.038,62

10.491.703,62

268.556,36

1.614.795,52

212.784,67

1.573.316,14

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

287.310,55

1.563.906,93

245.768,48

1.613.102,09

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

198.868,59

990.972,69

165.389,33

1.035.854,98

Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

192.172,74
6.695,85

999.949,15
(8.976,46)

165.389,33
-

1.035.854,98
-

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

-1.031,70
197.836,89

7.455,33
998.428,02

165.389,33

1.035.854,98

Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

191.347,38
6.489,51

1.005.913,41
(7.485,39)

165.389,33
-

1.035.854,98
-

0,068

0,355

0,059

0,368

-

-

-

-

1.131.496,72

2.434.020,76

1.051.346,42

2.363.109,60

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
31/12/2011
31/12/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2011 και
01/01/2010 αντίστοιχα)
6.762.707,64
6.914.279,62
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόμενες
και διακοπείσες δραστηριότητες)
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου μητρικής με επιστροφή μετρητών
Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2011 και
31/12/2010 αντίστοιχα)

197.836,89

998.428,02

-699.999,30

Η εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
7.288.636,81

7.402.781,83

165.389,33

1.035.854,98

-699.999,30
(1.150.000,00)

6.260.545,23

6.762.707,64

(1.150.000,00)
6.754.026,84

7.288.636,81

2η Εναλλακτική : Έμμεση μέθοδος

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
1/1-31/12/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

Η εταιρεία
1/1-31/12/2011

1/1-31/12/2010

287.310,55

1.563.906,93

245.768,48

1.613.102,09

862.940,36
4.100,00

819.225,24
8.207,45

838.561,75
4.100,00

789.793,46
8.207,45

586,94

(3.780,05)

-

-

(33.666,16)

(40.213,42)

(33.666,16)

(40.213,42)

607,94

227.658,95

607,94

227.658,95

14.911,97

91.102,00

682,35

427,47

379.137,23
413.968,12
(1.308.810,99)

(173.174,44)
(146.279,31)
459.510,13

342.612,31
601.797,23
(1.424.287,89)

(222.274,80)
(112.193,44)
418.514,19

(14.911,97)
(163.620,90)

(91.102,00)
(620.238,00)

(682,35)
(163.620,90)

(427,47)
(620.238,00)

442.553,09

2.094.823,48

411.872,76

2.062.356,48

(326.057,70)
399,81
33.269,18

(1.753.575,62)
40.213,42

(320.304,70)
399,81
33.269,18

(1.751.253,32)
40.213,42

(292.388,71)

(1.713.362,20)

(286.635,71)

(1.711.039,90)

(699.999,30)

(1.150.000,00)
-

(699.999,30)

(1.150.000,00)
-

(699.999,30)

(1.150.000,00)

(699.999,30)

(1.150.000,00)

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Λοιπές μη ταμιακές κινήσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου μητρικής
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

1/1-31/12/2010

(549.834,92)

(768.538,72)

(574.762,25)

(798.683,42)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

2.081.485,38

2.850.024,10

2.009.844,35

2.808.527,77

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

1.531.650,46

2.081.485,38

1.435.082,10

2.009.844,35

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι οι ακόλουθες :
Επωνυμία
Έδρα
Ποσοστό συμμετοχής
ΛΗΤΩ Α.Ε.
Ελλάδα ,Περιστέρι Αττικής Μητρική Εταιρεία
LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD Σερβία , Βελιγράδι
80%

Μέθοδος ενοποίησης
Ολική
Ολική

2. Η θυγατρική εταιρεία LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD ιδρύθηκε το β' τρίμηνο 2007 και έκτοτε η ΛΗΤΩ Α.Ε. συντάσει ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
3. Η εταιρεία είναι μέλος του ομίλου της εταιρείας '' ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.'' , η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα ,συμμετέχει με ποσοστό 28,863% στο
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , την οποία και ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
4. Η μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως και 2010 και η θυγατρική της για τις χρήσεις 2007 έως και
2011. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων 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. Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις από τις
ανέλεγκτα φορολογικές χρήσεις. Για τη χρήση 2011 η μητρική εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. (Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις).
5. Επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του ομίλου.
7. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού την 31/12/2011 : Ομιλος άτομα 194 , Εταιρεία άτομα 172 και 31/12/2010 : Όμιλος άτομα 207
, Εταιρεία άτομα 183.
Καβάλα, 17 Νοεμβρίου 2005
8. Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για
επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές προβλέψεις.
9. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από την θυγατρική
της
10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές
από την μετατροπή θυγατρικής εταιρείας του εξωτερικού.
11. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :
31/12/2011
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
- Έσοδα
- 'Εξοδα
- Χορηγηθείσες ταμειακές διευκολύνσεις
- Εισπραχθείσες ταμειακές διευκολύνσεις
- Απαιτήσεις
-Υποχρεώσεις
-Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
-Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

31/12/2010
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία

-

119.993,95
494.206,75
-

-

159.295,55
726.139,07
-

331.980,00
-

331.980,00
-

331.980,00
-

331.980,00
-

Περιστέρι , 26 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ρόναλντ Μπαρκσαιρ
Α.Δ. 702014378/98

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
A.Δ.Τ. ΑΒ 732602

Ο Υπεύθυνος του
Λογιστηρίου

Παναγιώτης Κουβαράς
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α'

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ και της θυγατρικής της , που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011
τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και
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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικές
και τις 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 εταιρικές και τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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 εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Εταιρείας και της θυγατρικής της αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις
ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα , 27 Μαρτίου 2012
ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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