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Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2012 Ποζά Ποζά

 Αξία Αναπόζβεζηη  Αξία Αναπόζβεζηη κλειόμενηρ πποηγούμενηρ 

κηήζεωρ  Αποζβέζειρ  αξία κηήζεωρ  Αποζβέζειρ  αξία σπήζεωρ 2013 σπήζεωρ 2012

  B. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ  Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

     1.΄Δμνδα ηδξύζεσο & πξώηεο εγθαηαζηάζεσο 194,599.82 97,116.35 97,483.47 138,180.82 86,682.64 51,498.18    Η.Μεηνρηθό Κεθάιαην

     4. Λνηπά Έμνδα Δγθαηαζηάζεσο 446,124.06 310,755.86 135,368.20 428,236.82 239,282.14 188,954.68      (309.000 νλνκ.κεηνρέο ησλ 8,20 επξώ έθαζηε)

640,723.88 407,872.21 232,851.67 566,417.64 325,964.78 240,452.86       1.Καηαβιεκέλν 2,533,800.00 2,533,800.00

  Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ   ΗΗΗ.Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο -Δπηρνξεγήζεηο

   ΗΗ.Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Δπελδύζεσλ -Γσξεέο παγίσλ

     1.Γήπεδα-Οηθόπεδα 1,029,799.08 - 1,029,799.08 1,029,799.08 - 1,029,799.08        3.Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 2,040,011.83 2,080,118.66

     3.Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 1,120,582.26 382,464.60 738,117.66 1,029,226.66 337,945.83 691,280.83   ΗV. Απνζεκαηηθά θεθάιαηα

     2.Μεραλήκαηα - ηερλ.εγθ/ζεηο - ινηπόο εμνπιηζκόο 138,031.45 76,033.40 61,998.05 128,013.77 62,754.14 65,259.63        1.Σαθηηθό Απνζεκαηηθό 607,765.39 547,358.38

     5.Μεηαθνξηθά κέζα 2,716,439.63 2,635,822.46 80,617.17 2,716,439.63 2,580,317.84 136,121.79   V. Απνηειέζκαηα εηο λέν

     6.Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 736,351.11 480,682.84 255,668.27 1,282,164.83 1,066,381.19 215,783.64   Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 41.00 2,474.48

         ύλνιν ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗΗ) 5,741,203.53 3,575,003.30 2,166,200.23 6,185,643.97 4,047,399.00 2,138,244.97

   IΗΗ.πκκεηνρέο & άιιεο καθξνπξόζεζκεο       ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+AIII+ΑΗV+ΑV) 5,181,618.22 5,163,751.52

       ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο

     1.πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 300,000.00 300,000.00

     2.πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 2,954,667.98 2,954,667.98   Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

3,254,667.98 3,254,667.98  I.  Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

        ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 5,420,868.21 5,392,912.95    2.Γάλεηα Σξαπεδώλ 802,737.09 750,941.53

  Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  ΗΗ.Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

  Η.Απνζέκαηα    1.Πξνκεζεπηέο                          993,373.36 1,706,840.69

     4.Πξώηεο & βνεζεηηθέο ύιεο-Αλαιώζηκα πιηθά    2α.Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 505,086.41 276,810.33

        Αληαιι/θά & είδε ζπζθεπαζίαο 60,430.00 62,958.49    3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ - 305,180.18

  ΗΗ.Απαηηήζεηο    4.Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 473.58 395.58

     1.Πειάηεο 745,364.74 1,091,366.72    5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 677,673.24 366,429.50

     3.Γξακκαηηα Δηζπξαθηέα 38,000.00 38,000.00    6.Αζθαιηζηηθνί  Οξγαληζκνί 269,813.92 372,988.82

   10.Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο 21,243.14 21,243.14   9.Τπνρξεώζεηο πξνο ινηπέο ζπκκεηνρέο 

   11.Υξεώζηεο δηάθνξνη 2,312,882.37 2,194,684.59      ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο - 100,000.00

   12.Λνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ 318,159.64 690,712.50    10.Μεξίζκαηα πιεξσηέα 1,150,166.60 861,080.00

3,435,649.89 4,036,006.95    11.Πηζησηέο δηάθνξνη 389,342.01 402,690.73

  IV.Γηαζέζηκα    ύλνιν  βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ (ΓΗΗ) 3,985,929.12 4,392,415.83

     1. Σακείν 42,200.16 25,599.35    ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓI+ΓΗΗ) 4,788,666.21 5,143,357.36

     3.Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 292,423.71 58,715.49

334,623.87 84,314.84   Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ

    ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗV) 3,830,703.76 4,183,280.28      2.Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 11,600.00 -

  Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ

     1.Δμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 43,517.57 36,606.09

     2.Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 453,943.22 453,856.70

497,460.79 490,462.79

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 9,981,884.43 10,307,108.88 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ+E) 9,981,884.43 10,307,108.88

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ

4.Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 2,102,064.32 2,102,064.32 4.Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 2,102,064.32 2,102,064.32

εκείσζε: Τθίζηαηαη πξνζεκείσζε ππέξ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Α  ́ζεηξάο πνζνύ επξώ 750.000,00 επί ελόο αγξνύ, κε αξηζκό ηεκαρίνπ 48 έθηαζεο 11.289 η.κ. ζην Γήκν Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο

Ποζά κλειόμενηρ Ποζά πποηγούμενηρ

σπήζηρ 2013 σπήζηρ 2012

 Η. Απνηειέζκαηα  εθκεηαιιεύζεσο Καζαξά  θέξδε ρξήζεσο 1,727,132.87 1,435,334.57

    Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 8,885,738.29 9,715,983.33 Πιένλ: Κέξδε πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 2,474.48 4,967.76

    Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ 6,632,527.08 7,472,200.21 Μείνλ:Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξ.ρξήζεσλ - 175,671.82

1,729,607.35 1,264,630.51

    Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 2,253,211.21 2,243,783.12 Μείνλ: 1.Φόξνο εηζνδήκαηνο 518,992.74 355,887.25

    Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 346,385.72 126,192.10 1,210,614.61 908,743.26

    ύλνιν 2,599,596.93 2,369,975.22 Κέξδε πξνο δηάζεζε

Μείνλ: 1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 675,620.97 666,411.79

             3.Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 1,109,409.51 1,785,030.48 1,260,704.02 1,927,115.81 Ζ δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο:

Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 814,566.45 442,859.41   1.Σαθηηθό απνζεκαηηθό 60,407.01 45,188.77

 Πιένλ: 1.Έζνδα ζπκκεηνρώλ 1,059,506.44 1,044,000.00   2.Πξώην κέξηζκα 401,706.59 301,378.00

             4.Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 25.95 36.05   3.Πξόζζεην κέξηζκα 748,460.01 559,702.00

1,059,532.39 1,044,036.05   8.Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 41.00 2,474.48

1,210,614.61 908,743.25

  Μείνλ: 3.Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 66,646.09 66,646.09 992,886.30 88,546.07 88,546.07 955,489.98

Οιηθά Απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 1,807,452.75 1,398,349.39

ΗΗ.ΠΛΔΟΝ (ή κείνλ): Έθηαθηα απνηειέζκαηα

                1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 42,797.77 93,469.52

                3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 17,310.36 0.00

   Μείνλ: 60,108.13 93,469.52

                1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα 92,429.92 31,766.18

                2. Έθηαθηεο δεκίεο 8.31 -

                3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 47,989.78 140,428.01 -80,319.88 24,718.16 56,484.34 36,985.18

Οξγαληθά & έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδνο) 1,727,132.87 1,435,334.57

Μείνλ: 

ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 261,284.17 381,075.97

              Μείνλ : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο

                                  ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 261,284.17 - 381,075.97 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (κέπδορ)  ΥΡΗΔΩ 1,727,132.87 1,435,334.57

 

 

31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013)

Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2013

 ΚΣΔΛ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΤΜΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ & ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013

10η ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΥΡΗΗ (1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Δ. : 55051/62/Β/03/0162 - ΑΡ. ΓΔΜΖ 058646804000

Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2013
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ΓΖΜΖΣΡΗΟ Γ. ΕΗΓΚΔΡΗΓΖ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γ.Σ.  :  ΑΒ-716507

ΜΑΡΓΑΡΗΣΟΠΟΤΛΟ Β.ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

        Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

Σσνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2012

Θεζζαινλίθε,  30 Απξηιίνπ 2014

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ Α.ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ

Α.Γ.Σ. : ΑΒ-157322

Ο ΛΟΓΗΣΖ

ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ Λ.ΑΘΑΝΑΗΟ

   ΑΡ.Μ.ΟΔΛ: 15851

                              ΟΛ α.ε.ν.ε.

Αξ. Αδείαο Α  ́ηάμεσο Ο.Δ.Δ.: 20349/2001

   ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

  Ππορ ηοςρ  Μεηόσοςρ ηηρ "ΚΣΔΛ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  Α.Δ."

    Θεζζαινλίθε, 30 Μαΐνπ 2014

 Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων  
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2013, τισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακϊν ροϊν και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα. 
 Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ 
 Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο και τισ διατάξεισ των 
άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 
 Ευθφνη του Ελεγκτή 
 Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ.  Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να 
ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.  
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι 
περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.  Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ 
δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ 
επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρείασ.  Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που 
ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
 Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 
 Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη 
 Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ:  
1. Στουσ λογαριαςμοφσ των απαιτιςεων περιλαμβάνονται και απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 390 χιλ. περίπου. Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν, που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία, δεν ζχει 
ςχθματιςτεί ςχετικι πρόβλεψθ. Κατά τθν εκτίμθςι μασ για τθν κάλυψθ ηθμιϊν από τθ μθ ρευςτοποίθςθ μζρουσ των απαιτιςεων αυτϊν ζπρεπε να ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ ποςοφ ευρϊ 292 χιλ. περίπου. Λόγω του μθ ςχθματιςμοφ τθσ 
πρόβλεψθσ αυτισ, θ αξία των απαιτιςεων και τα Κδια Κεφάλαια εμφανίηονται ιςόποςα αυξθμζνα. 
2. Στον λογαριαςμό «Χρεϊςτεσ διάφοροι» ςυμπεριλαμβάνονται απαιτιςεισ κατά των μετόχων ποςοφ ευρϊ  1.824.085,21 που προζρχονται από καταβολζσ προμεριςμάτων κατόπιν προφορικϊν εντολϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου οι 
οποίεσ ςτθρίηονται ςτθν από 28.06.2013 απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ. Για τισ καταβολζσ αυτζσ δεν ζγιναν οι προβλεπόμενεσ από το Ν.2190/1920 δθμοςιεφςεισ. Σθμειϊνουμε ότι τα ανωτζρω προμερίςματα κα ςυμψθφιςτοφν 
με τα προτεινόμενα ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ μερίςματα τθσ παροφςασ χριςεωσ πλθν όμωσ ποςoφ ευρϊ 673.918,61, το οποίο κα ςυμψθφιςκεί ςτθν επόμενθ χριςθ κατά παράβαςθ των ςχετικϊν διατάξεων  του Ν.2190/20. 
3. Κατά παρζκκλιςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία δεν ςχθματίηεται πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία. Κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013, το ςυνολικό φψοσ τθσ 
μθ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ ανζρχεται ςε ευρϊ 532.346,72, με ςυνζπεια οι προβλζψεισ να εμφανίηονται ιςόποςα μειωμζνεσ , τα Κδια Κεφάλαια  ιςόποςα αυξθμζνα και  τα Αποτελζςματα Χριςεωσ αυξθμζνα κατά το ποςό των ευρϊ 25 
χιλ. περίπου. 
4. Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τθν χριςθ 2010. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα τθσ χριςεωσ αυτισ δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Η Εταιρεία δεν ζχει προβεί ςε 
εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςτοφν  ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτιν τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ.  Από τον ζλεγχό μασ, δεν ζχουμε 
αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται. 
 Γνώμη με Eπιφφλαξη 
 Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο ‘Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ’, οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι 
κζςθ τθσ Εταιρείασ «ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013 και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ  ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που 
προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 
 Αναφορά επί  Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων 
 Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 


