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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης IΟΥΛΙΟΥ 2014
ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά  περιόδου 31.7.2014 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Αναπόσβεστη Ποσά περιόδου

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία 31.7.2014

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

    εγκαταστάσεως 14,074.11 1,407.41 12,666.70 (21494 μετοχές των 81,5 €)

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2,842.90 2,643.90 199.00 1. Καταβλημένο 1,751,761.00

16,917.01 4,051.31 12,865.70

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 110,000.00 0.00 110,000.00

3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα 53,796.39 10,911.77 42,884.62 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις 1. Τακτικό αποθεματικό 264,784.63

    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1,773,840.14 496,903.86 1,276,936.28 3. Ειδικά αποθεματικά 5,541.27

5. Μεταφορικά μέσα 870,131.44 463,188.16 406,943.28 4. Έκτακτα αποθεματικά 101,814.73

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 60,192.54 59,543.54 649.00 372,140.63

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2,867,960.51 1,030,547.33 1,837,413.18

  V. Αποτελέσματα εις νέο

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 2,226,937.82

 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 135,786.60

7. Λοιπές  μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3,578.54

139,365.14 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(ΑΙ+ΑIV+AV) 4,350,839.45

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1,976,778.32

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

3. Παραγωγή σε εξέλιξη 150,450.00 2. Λοιπές προβλέψεις 16,925.26

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 919,585.51 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.) 266,800.30 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 1. Προμηθευτές 415,679.38
      κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 238,158.84 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 601,929.25

11. Χρεώστες διάφοροι 692,006.87 4. Προκαταβολές πελατών 336,562.15

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη 322,635.48

      προκαταβολών και πιστώσεων 7,337.07 10. Μερίσματα πληρωτέα 258,038.36

2,123,888.59 11. Πιστωτές διάφοροι 142,458.76

 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 2,077,303.38

IV. Διαθέσιμα

 1. Ταμείο 63,389.55

3.  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2,048,710.24

2,112,099.79

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 4,386,438.38

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 68,985.69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 6,445,068.09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 6,445,068.09

1. Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

2. Στις 18.7.2014 ολοκληρώθηκε η διαδιακασία της συγχώνευσης της εταιρείας "ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,  

    ΛΑΤΟΜΙΚΗ ,ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από την εταιρεία "ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,

 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"   δια απορροφήσεως της πρώτης 

από τη δεύτερη σύφωνα με το Ν.2166/1993.Στα κονδύλια της λογιστικής κατάστασης της 31.7.2014 περιλαμβάνονται και τα κονδύλια της απορροφώμενης .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης IΟΥΛΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

Ποσά περιόδου

Ποσά  περιόδου 31.7.2014 31.7.2014

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως 1,132,981.38

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 4,826,937.23 (+) Υπόλοιπο αποτελ. (Κέρδη) προηγ. χρήσεως 1,394,131.60

3,366,496.07 Σύνολο 2,527,112.98

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1,460,441.16 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 294,575.16

196,484.13            2. Μη Ενσωματωμένοι στο

          3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 43,663.14 240,147.27                 Λειτουργικό Κόστος Φόροι 5,600.00

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1,220,293.89 Κέρδη προς διάθεση 2,226,937.82

ΠΛΕΟΝ: 

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1,350.29

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα 84,620.23 -83,269.94

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1,137,023.95

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα

          1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 771.14

Μείον:
               1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 4,433.71

               2. Έκτακτες ζημίες 380.00 4,813.71 -4,042.57

Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) 1,132,981.38  

100,099.81

                         στο λειτουργικό κόστος 100,099.81 0.00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 1,132,981.38

Αθήνα, 4 Αυγούστου  2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΧΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΦΦΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 502505 Α.Δ.Τ. ΑΕ 502506 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 13523 / Α ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014

Σημείωσεις:  

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

             Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες

 Έκθεση επί της Λογιστικής Κατάστασης
Ελέγξαμε την ανωτέρω λογιστική κατάσταση της Εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της περιόδου που έληξε την 31η Ιουλίου 2014 (περίοδος 1.1. – 31.7.2014). 
 Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της λογιστικής κατάστασης 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 της λογιστικής κατάστασης (που έληξε την 31η Ιουλίου 2014) 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 προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις  της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. 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. 
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την  πιθανή επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, η ανωτέρω λογιστική 
κατάσταση παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Ιουλίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για 
την περίοδο 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.
 
   
 

 
 
 
 
 
 



Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941

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

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

 Έκθεση επί της Λογιστικής Κατάστασης
Ελέγξαμε την ανωτέρω λογιστική κατάσταση της Εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της περιόδου που έληξε την 31η Ιουλίου 2014 (περίοδος 1.1. – 31.7.2014). 
 Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της λογιστικής κατάστασης 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 της λογιστικής κατάστασης (που έληξε την 31η Ιουλίου 2014) 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 προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις  της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. 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. 
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την  πιθανή επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, η ανωτέρω λογιστική 
κατάσταση παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Ιουλίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για 
την περίοδο 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.
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