
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.7.14-30.6.15 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.7.13-30.6.14  κλειόμενης προηγούμενης

 Αξία Αναπόσβεστη  Αξία Αναπόσβεστη χρήσεως χρήσεως 
κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία 1.7.14-30.6.15 1.7.13-30.6.14

 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
      4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 70.473,66 67.891,27 2.582,39 70.473,66 66.814,35 3.659,31    Ι. Μετοχικό  Κεφάλαιο  ( 74.427 μτχ. των  15 € εκάστη  )
 Γ. ΠΑΓΙΟ     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        1.Καταβλημένο 1.116.405,00 1.116.405,00
   ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις    ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
     1.Γήπεδα-Οικόπεδα 108.404,26 108.404,26 108.404,26 108.404,26        επενδύσεων
     3.Κτίρια καί τεχνικά έργα 1.962.453,97 1.260.206,00 702.247,97 1.962.453,97 1.181.931,67 780.522,30        2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 
     4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις            περιουσιακών στοιχείων. 12,52 12,52
        καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 486.856,87 395.776,86 91.080,01 485.938,27 377.415,15 108.523,12 12,52 12,52
     5.Μεταφορικά μέσα 148.951,97 142.726,76 6.225,21 148.951,97 141.826,76 7.125,21
     6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισμός 138.783,83 130.929,71 7.854,12 134.559,45 126.875,41 7.684,04    ΙV.Αποθεματικά  Κεφάλαια
     7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και        1.Τακτικό αποθεματικό 202.816,99 192.002,69
     προκαταβολές 173.587,87 173.587,87 173.587,87 173.587,87        4.Έκτακτα αποθεματικά 22,71 22,71
     Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ) 3.019.038,77 1.929.639,33 1.089.399,44 3.013.895,79 1.828.048,99 1.185.846,80 5α.Αποθεματικά άρθρου 72 ν. 4172/2013 ελεύθερα φόρου. 7.428,67 7.428,67
    III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 210.268,37 199.454,07
         χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
     1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 132.004,00 212.562,00     V.Aποτελέσματα εις νέο
     2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 225.900,00 216.900,00         Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 205.471,72 216.524,41
     7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.348,94 5.337,94         Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων 764.577,00 933.484,82

363.252,94 434.799,94 970.048,72 1.150.009,23
     Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.452.652,38 1.620.646,74       Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV) 2.296.734,61 2.465.880,82

 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
   Ι. Α π ο θ έ μ α τ α Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
     3.Παραγωγή σε εξέλιξη 533.148,46 2.753.022,24
     4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά     Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
        και είδη συσκευασίας. 29.540,73 39.024,68       2. Δάνεια Τραπεζών 63.863,72 115.383,42
     5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 447.040,49 463.710,62 63.863,72 115.383,42

1.009.729,68 3.255.757,54    ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
  ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς      1.Προμηθευτές 449.277,30 325.539,72
     1.Πελάτες 1.149.495,44 906.959,15      2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρ/νες) 322.152,31 308.004,50
     3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ/νες)      3.Τράπεζες λογαριασμοί  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων 1.881.282,03 2.602.056,55
          - Χαρτοφυλακίου 10.531,08 9.066,58      4.Προκαταβολές Πελατών 1.637,00 872.222,44
          - Στις τράπεζες σε εγγύηση 0,00 10.531,08 0,00 9.066,58      5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 61.388,03 49.510,04
    5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά Κοινοπραξιών. 784.328,77 841.272,33      6.Ασφαλιστικοί  Οργανισμοί 41.613,14 35.743,54
  11.Χρεώστες διάφοροι. 409.471,32 75.503,32      7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
  12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως         στην επόμενη χρήση 59.057,07 63.799,92
      προκαταβολών και πιστώσεων 68.699,98 72.220,94     11.Πιστωτές διάφοροι 3.868,44 0,00

2.422.526,59 1.905.022,32 2.820.275,32 4.256.876,71
  ΙΙΙ.Χρεόγραφα            Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ) 2.884.139,04 4.372.260,13
    3. Λοιπά χρεόγραφα 49.216,34 0,00

  IV.Δ ι α θ έ σ ι μ α
     1.Ταμείο 242.934,87 48.143,57 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
     3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας 1.812,79 8.368,41       2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 581,39 3.456,94

244.747,66 56.511,98
     Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 3.726.220,27 5.217.291,84

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 5.181.455,04 6.841.597,89  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 5.181.455,04 6.841.597,89

    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
   2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων    2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων
        ασφαλειών 3.581.114,18 5.719.622,65         ασφαλειών 3.581.114,18 5.719.622,65

Ποσά Ποσά
     Ποσά  κλειόμενης  χρήσεως 1.7.14-30.6.15 Ποσά  προηγούμενης  χρήσεως 1.7.13-30.6.14  κλειόμενης προηγούμενης

 Ι.   Αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως χρήσεως χρήσεως 
      Κύκλος  εργασιών (πωλήσεις) 7.154.867,88 7.154.867,88 4.220.268,54 4.220.268,54 1.7.14-30.6.15 1.7.13-30.6.14
      Κύκλος  εργασιών (Κοινοπραξιών) 1.494.916,30 2.194.797,38
      Μείον: Κόστος  πωλήσεων 6.079.924,66 2.957.048,81  Καθαρά αποτελέσματα κέρδη  χρήσεως 301.525,45 389.392,40
      Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλ/σεως 1.074.943,22 1.263.219,73 (-) Ζημίες προηγουμένων χρήσεων 0,00 -46.961,72
      ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 1.800,00 21.570,50 (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων 1.150.009,23 1.134.437,72
      ΣΥΝΟΛΟ 1.076.743,22 1.284.790,23 (+) Αφορολόγητα αποθεματικά για αυτοτελή φορολόγηση
      ΜΕΙΟΝ:  1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 139.334,27 177.531,62 (άρθρο 72 ν.4172/2013) 0,00 9.171,20
                     3.΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 326.916,27 466.250,54 350.967,56 528.499,18
      Μερικά αποτελ/τα κέρδη εκμετ/σεως 610.492,68 756.291,05 Σύνολο 1.451.534,68 1.486.039,60
      ΠΛΕΟΝ:  1  Έσοδα συμμετοχών 50.059,44 0,00
                     1α.Έσοδα από συμμετοχή σε Κοινοπραξίες 7.279,58 23.279,96
                     4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 12,31 57.351,33 397,69 23.677,65
      ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 361.583,24 -304.231,91 368.219,77 -344.542,12 ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφ ΟΓΑ 85.239,43 111.520,85
      Ολικά αποτελέσματα κέρδη  εκμεταλ/σεως 306.260,77 411.748,93 2.Φόρος που αναλογεί επί αφορολ/των αποθεματικών 
 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα άρθρου 72 ν. 4172/2013 0,00 1.742,53
                   1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 186,04 0,00
                    Μείον :
                    1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα 3.639,75 8.881,26 Κέρδη προς διάθεση. 1.366.295,25 1.372.776,22
                   3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.281,61 4.921,36 -4.735,32 13.475,27 22.356,53 -22.356,53 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
       Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη 301.525,45 389.392,40 1.  Τακτικό αποθεματικό 10.814,30 14.385,42

3α. Μερίσματα από κέρδη προηγουμένων  Χρήσεων 385.432,23 200.952,90
       ΜΕΙΟΝ: 5α.Αποθεματικά άρθρου 72 ν. 4172/2013 ελεύθερα φόρου. 0,00 7.428,67
                     Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 102.667,26 102.429,48 8.  Υπόλοιπο κερδών εις νέο 970.048,72 1.150.009,23
                     Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες 1.366.295,25 1.372.776,22
                                  στό λειτουργικό κόστος 102.667,26 - 102.429,48 -
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 301.525,45 389.392,40 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 
έως 27 του Ν.2065/1992, έγινε στη χρήση 1/7/2012-30/6/2013.

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2015
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΔΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                      ΜΕΣΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
      Α.Δ.Τ. ΑΕ 655435       Α.Δ.Τ.ΑΚ 880458                                                           Αρ. αδείας Α΄ τάξης 20460

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ  

 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Ποσά σε Eυρώ (€)

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2014 - 30.6.2015)

 ΑΡ.  Μ.Α.Ε. 35661/62/Β/96/111

                                                                                                                                                     ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
                                                                                                                                                                                          Προς τους Μετόχους της  Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε»  
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 ως και 43γ του Κ.Ν 2190/20 , όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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. 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 δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 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 οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Η αξία των κτιρίων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των € 45.000,00 λόγω διενέργειας ισόποσα μειωμένων αποσβέσεων σε προηγούμενη χρήση. 2) Στο λογαριασμό ενεργητικού " Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις " ποσού € 132.004,00
περιλαμβάνονται και : α) ποσό € 82.604 ,00 που αφορά στην αξία κτήσεως συμμετοχής σε Κοινοπραξίες, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες εκτέλεσης τεχνικών έργων στις οποίες η ελεγχόμενη είναι απεριόριστα ευθυνόμενη . Οι παραπάνω επιχειρήσεις τηρούν απλογραφικά
βιβλία. Από τον έλεγχό μας δεν αποκτήσαμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για την αξία των συμμετοχών αυτών και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από αυτές και β) ποσό € 35.400,00 για το οποίο δε σχηματίστηκε πρόβλεψη για ζημιές από
συμμετοχή σε κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων συνολικού ποσού € 13.500,00 με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά €
1.500,00 και € 12.000,00 αντίστοιχα. 3) Στο λογαριασμό "Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" ποσού € 225.900,00 απεικονίζονται: α) η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμου εταιρείας, ποσού € 216.900,00, μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν
ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εταιρία αυτή στον Ισολογισμό της 31.12.2014 , που τέθηκε υπ’ όψιν μας, εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη ολοσχερούς υποτίμησης της αξίας κτήσης αυτών των μετοχών ποσού ευρώ 216.900,00 με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και β) η αξία κτήσης ποσού € 9.000 ,00 ,
συμμετοχής σε Ετερόρρυθμη εταιρεία εκτέλεσης τεχνικών έργων στην οποία η ελεγχόμενη είναι απεριόριστα ευθυνόμενη . Η παραπάνω επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία. Από τον έλεγχό μας δεν αποκτήσαμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για την αξία της
συμμετοχής αυτής και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από αυτή. 4) Στους λογαριασμούς "Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων" και απαιτήσεων, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 160.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη
ποσού € 100.000,00. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των λογαριασμών αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά € 10.000,00 κα € 90.000,00
αντίστοιχα. 5) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δε σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 30η Ιουνίου 2015, το συνολικό ύψος της μη
σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 44.600,00 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 44.600,00 , τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 44.600,00 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά € 4.600,00 .6) Οι φορολογικές
υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν την 30/6/2009 ως και την 30/6/2015. 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 σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο 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 (1),(2β),(3α),(4),(5) και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων (2α), (3β) και (6) που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επί δ οση 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 ως και 43γ του Κ.Ν 2190/20 . Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. 1) Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία πρέπει να εκπροσωπείται το (70%) του Μετοχικού Κεφαλαίου
της εταιρείας. 2) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.                  
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