
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια Κύκλος εργασιών (καθαρός) 46.169.276,26 47.545.871,66

Ακίνητα 4.352.177,62 3.231.757,67 Κόστος πωλήσεων -30.716.741,20 -32.126.261,73

Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.553.324,22 1.653.421,88 Μικτό Αποτέλεσμα 15.452.535,06 15.419.609,93

Λοιπός εξοπλισμός 537.860,12 358.048,29

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.100.153,26 1.187.454,67 Λοιπά συνήθη έσοδα 83.132,06 76.053,34

Σύνολο 7.543.515,22 6.430.682,51

Έξοδα διοίκησης -637.654,26 -609.669,21

Άυλα πάγια στοιχεία Έξοδα διάθεσης -7.099.415,77 -8.188.938,11

Λοιπά άυλα 19.302,69 28.115,83 Λοιπά έξοδα και ζημίες -28.941,37 -3.747,37

Σύνολο 19.302,69 28.115,83 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) -6.756,42 -163.624,00

 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
0,00

17.884,21

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα 

στοιχεία υπό κατασκευή
111.364,15 0,00 Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 26.840,64 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 52.069,50 105.786,75

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων 7.841.809,44 6.653.355,54

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4.727,84 64.278,54

Λοιπά 371.620,03 399.497,57 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -14.187,85 -6.335,97

Σύνολο 371.620,03 399.497,57 Αποτέλεσμα προ φόρων 7.832.349,43 6.711.298,11

Φόροι εισοδήματος -2.328.818,79 -2.011.942,11

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 8.045.802,09 6.858.295,91 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 5.503.530,64 4.699.356,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 3.716.768,28 2.579.917,21

Προκαταβολές για αποθέματα 393.288,98 250.743,68

Σύνολο 4.110.057,26 2.830.660,89

31/12/2017 31/12/2016

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Εμπορικές απαιτήσεις 11.965.881,88 16.666.572,33 Αποτέλεσμα προ φόρων 7.832.349,43 6.711.298,11

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 8.391,60 1.522,94 Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Λοιπές απαιτήσεις 551.305,42 424.076,97 Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 679.140,58 581.047,50

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 3.937.889,14 18.100,00 Προβλέψεις 42.157,57 0,00

Προπληρωμένα έξοδα 42.231,54 27533,51 Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων -19.879,77 -17.884,21

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16.591.015,39 12.437.338,39 Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων -26.840,64 163.624,00

Σύνολο 33.096.714,97 29.575.144,14 Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων 6.756,42 0,00

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 9.460,01 -57.942,57

Σύνολο κυκλοφορούντων 37.206.772,23 32.405.805,03 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 8.523.143,60 7.380.142,83

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Σύνολο Ενεργητικού 45.252.574,32 39.264.100,94 Μεταβολή αποθεμάτων -1.279.396,37 -519.460,98

Μεταβολή απαιτήσεων 4.579.772,85 -2.414.800,08

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2017 31/12/2016 Μεταβολή υποχρεώσεων 105.443,62 -3.237.097,39

Καθαρή θέση Μείον:

Καταβλημένα κεφάλαια
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς

τόκους
-14.187,85 -6.335,97

Κεφάλαιο 4.241.604,00 4.241.604,00 Πληρωμές για φόρο εισοδήματος -1.985.618,42 -2.011.942,11

Σύνολο 4.241.604,00 4.241.604,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
9.929.157,43 -809.493,70

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 1.413.924,13 1.413.924,13
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων

στοιχείων
-1.880.503,35 -1.485.513,07

Αφορολόγητα αποθεματικά 7.808.238,05 7.808.238,05
(Πληρωμές) / εισπράξεις για (απόκτηση) / πώληση

επενδύσεων
-3.899.704,92 850.221,00

Αποτελέσματα εις νέο 27.563.626,85 22.060.096,21 Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) 0,00 0,00

Σύνολο 36.785.789,03 31.282.258,39 Τόκοι εισπραχθέντες 4.727,84 64.278,54

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
-5.775.480,43 -571.013,53

Σύνολο καθαρής θέσης 41.027.393,03 35.523.862,39

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Προβλέψεις Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 42.157,57 0,00 Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια 0,00 0,00

Σύνολο 42.157,57 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
0,00 0,00

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
4.153.677,00 -1.380.507,23

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.090,00 17.090,00

Κρατικές επιχορηγήσεις 77.227,36 83086,18 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 12.437.338,39 13.817.845,62

Σύνολο 94.317,36 100.176,18 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 16.591.015,39 12.437.338,39

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.520.097,66 2.544.378,11

Φόρος εισοδήµατος 321.506,48 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη 25.094,53 24.878,13

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 207.252,35 207.609,74

Λοιπές υποχρεώσεις 441.605,98 348.047,78

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 573.149,36 515.148,61

Σύνολο 4.088.706,36 3.640.062,37

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.183.023,72 3.740.238,55   

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 

Υποχρεώσεων
45.252.574,32 39.264.100,94

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 797304 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 14265/Α'ΤΑΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΘ.ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 797627

Αργολικό, 27 Ιουνίου  2018

ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

http://www.balakanakis.gr/pdf/isologismos2017.pdf
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΦΟΙ 

ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2017, τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.  

 

Βάση Γνώµης 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο 

των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε 

τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων 

∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 

παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

 

Άλλες Πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται 

στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 

στην “Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαµβάνουν 

τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώµη µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 

και δεν εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί 

αυτών. 

Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να 

αναγνώσουµε τις άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες 

πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις 

που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε 

βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες 

σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός 

αυτό. ∆εν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το  θέµα αυτό. 
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Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 

ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός 

και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 

δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές 

τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία 

περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά 

δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό 

υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 

όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας 

και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 

αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 

την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη 

είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει 

συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 

διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από 

τη ∆ιοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για 

το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 
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δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε 

υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και 

το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές 

και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το 

χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, 

συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του 

άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 

περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 

 

                      Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018 
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