SEA FARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 605401000
(Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.:20391/04/Β/89/240 (06)
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ∆ήµος Κρωπίας Αττικής ∆ηµοκρίτου, 1ο Χλµ. Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης, 19400 Κορωπί
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη , κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας «SEA FARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία:

Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραµµατεία Εµπορίου

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ:11541)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων:

www.sfi.gr

Ελεγκτική εταιρεία:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)

Χαβιάρας Νικόλαος

Πρόεδρος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

Μπελλές Αριστείδης

∆/νων Σύµβουλος

Χαχλάκης Αντώνιος
Ευθύµιος Σώκος
Λαµπρινούδης Παντελής
Σχινάς Ευστάθιος
Χριστίνα Σακελλαρίδου

Mέλος
Mέλος
Mέλος
Mέλος
Mέλος

24 Μαρτίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία παγίου ενεργητικού
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αποθέµατα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

4.129.391
879.983
1.150.524
-

7.683.055
364.044
2.976
2.036.510
447.551
5.538.294
182.811

4.129.391
879.983
1.151.245
-

5.169.794
364.044
746.501
-

31/12/2013

31/12/2014
7.390.337
11.782.094
19.172.431
2.273.291
(2.729.276)
(7.854.458)
3.471.651
(775.944)

Πωλήσεις (µη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) (α)
Σύνολο πωλήσεων
Μικτό Κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων) (α)
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (α)
∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (α)
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες Σ(α)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

8.344.841
9.450.960
17.795.801
2.444.551
(496.100)
(7.330.569)
4.068.842
2.659.238

31/12/2014
7.350.287
7.350.287
2.233.241
2.233.241
(1.725.117)

31/12/2013
8.331.509
8.331.509
2.391.679
2.391.679
90.258

Απαιτήσεις από πελάτες

142.532

2.387.039

466.330

2.877.087

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων

(7.644.165)

687.689

(2.738.446)

(1.934.529)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

993.290

3.519.205

1.803.556

2.587.048

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

(7.003.695)

1.104.768

(2.066.831)

(994.382)

8.173.898

-

-

-

-Ιδιοκτήτες µητρικής

(3.047.086)

(2.066.831)

(994.382)

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(3.956.609)

1.604.097

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

871.801
(6.131.894)
(3.438.926)
(2.692.968)

(1.709.370)
(604.602)
(1.058.164)
453.562

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

15.469.618

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α)+(β)

22.161.485

8.430.505

11.744.474

12.952.331
(35.395.570)
(22.443.239)
4.627.342
(17.815.897)

12.952.331
(32.702.602)
(19.750.271)
8.066.267
(11.684.004)

12.952.331
(33.210.165)
(20.257.833)
(20.257.833)

12.952.331
(31.350.809)
(18.398.478)
(18.398.478)

5.117.249
2.557.878

5.445.963
7.687.871

4.838.137
2.557.428

4.632.436
4.798.861

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση

21.292.773

20.711.655

21.292.773

20.711.655

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

4.317.615
33.285.515
15.469.618

33.845.489
22.161.485

28.688.339
8.430.505

30.142.952
11.744.474

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

(499.329)

(0,0941)

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

(0,0154)

403.792

3.820.381

-

-

207.475
(1.859.356)
(1.859.356)
-

(179.706)
(1.174.088)
(1.174.088)
-

(0,0638)

(0,0307)

(1.048.238)

807.071

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

1. (ι) Οι εταιρείες του Οµίλου, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συµµετοχής, και τη µέθοδο ενοποίησης παρατίθενται στη Σηµείωση 7: ∆οµή
του Οµίλου "SEA FARM IONIAN A.E", και για τις ανέλεγκτες χρήσεις στη Σηµείωση 12: "Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις" των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
ii) Η εταιρεία κατέχει 42.889 τεµάχια ιδίων µετοχών, αξίας κτήσεως € 74.243,20.
2. (i) Τα «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» που απεικονίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύονται παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2014
(11.684.004)

31/12/2013
(12.999.850)

31/12/2014
(18.398.478)

31/12/2013
(17.224.389)

(6.131.894)

(604.602)

(1.859.356)

(1.174.088)
ΟΜΙΛΟΣ

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Λοιπές Μεταβολές

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα )

(17.815.897)

1.920.446
(11.684.004)

(20.257.833)

(18.398.478)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Έµµεση Μέθοδος

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια
Κέρδη από την πώληση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) απoθεµάτων
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι Φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Εσπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορές ενσώµατων και αύλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου / µετατροπή οµολογιών
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα διακρατούµενα προς πώληση
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

(7.644.165)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
687.688

1.296.455
3.389.059
(116.719)
21.357
(15.884)
6.622.188
(32.589)
470.568

1.284.914
3.361.098
(123.771)
(40.087)
(58.255)
(3.664.248)
(4.082)
2.001.407

(1.179.819)
4.033.692
(6.171.976)

1.002.266
914.147
(4.887.249)
(157.704)
316.124

(53.401)
618.765

(894.088)
78.630
15.884
(799.573)
800.000
(598.098)
201.902
21.094
789.675
(628.071)
182.698

(795.573)
6.585
12.136
(776.852)
19.652
23.112
(13.481)
29.283
(431.445)
1.221.120
789.675

31/12/2014

31/12/2013

(2.738.446)

(1.934.529)

793.598
3.384.417 (116.719)
15.026
(124)
467.444
(24.547)
434.162

(455.226)
(1.488.422)
(153.691)
391.095

561.000
(2.757.704)
(16.995)
1.112

(47.878)
63.343
124
15.589
16.701
165.996
182.697

840.584
3.361.610
(123.771)
(702)
(71)
(1.647.146)
(4.002)
1.996.461

-

(276.512)
4.600
71
(271.841)

31/12/2013

31/12/2014

Συναλλαγµατικές διαφορές από ενσωµάτωση θυγατρικών εξωτερικού

445.963

(1.490.678)

-

Μεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%

400.696
-

259
(179.325)

207.974
-

259
(179.325)

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες) από την υποχρέωση παροχών προς τους εργαζόµενους
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους

25.143
871.801

(39.626)
(1.709.370)

(499,50)
207.475

(640,00)
(179.706)

31/12/2013
-

3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 σε 145 και του Οµίλου σε 230 άτοµα και κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 σε 150 και του Οµίλου σε 231 άτοµα
4. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές
µε τα συνδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

α) 'Εσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014
263.275

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2014
20.160
20.160
3.778.237
117.513
110.945

27.979

20.421

5. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Eταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές κατστάσεις της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." µε έδρα την Ελλάδα. Η Συµµετοχή της "ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 26,454%.
6. Η µητρική εταιρεία καθώς και η απορροφηθείσα θυγατρική της «OCTAPUS Α.Ε.» σύµφωνα µε τις αριθµ. 4970/16.6.2005 και 8275/18.10.2005 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών έχουν υπαχθεί στο άρθρο 44 Ν.
1892/1990 και ρυθµίστηκαν οι υποχρεώσεις τους προς Τράπεζες, Προµηθευτές και Πιστωτές, οι οποίες και εµφανίζονται στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου σύµφωνα µε τις εν λόγω
αποφάσεις.
7.Επί των γηπέδων - οικοπέδων της ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας “SEA FARM IONIAN A.E” υφίστανται τα ακόλουθα εµπράγµατη βάρη:
α) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 200.000, σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Αττικής, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2014 ανερχόταν στο ποσό των € 136.821,93.
(β) Έχουν εγγραφεi προσηµειώσεις υποθηκών ποσού € 180.000 υπέρ της “ AGROINVEST A.E.B.E
(γ) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Πειραιώς το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2014 ανερχόταν στο ποσό των € 593.540,16.
(δ) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 296.404 σε εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας το ύψος του οποίου την 31/12/2014 ανερχόταν στο ποσό των € 1.402.240,37.
(ε) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 3.283.364 σε εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, το ύψος των οποίων την 31/12/2014 ανερχόταν στο ποσό των € 337.904,94. Το εν λόγω εναποµείναν υπόλοιπο θα
καταβληθεί σε 20 ισόποσες εξαµηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις των € 16.449 η κάθε µια, σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 44 στο οποίο υπήχθη η εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανώτερου ποσού.
8. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2014
52.000
745.000
1.754.294

23.112
(13.481)
9.631
128.885
37.111
165.996

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2014

-

Προβλέψεις σχετικές µε επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές
Προβλέψεις σχετικές µε ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Λοιπές προβλέψεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
52.000
1.789.512

31/12/2014
52.000
745.000
1.754.294

31/12/2013
52.000
1.764.827

9.Οι προβλέψεις σχετικές µε επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές αφορούν προβλέψεις για επιδικασθείσες υπέρ τρίτων δικαστικές υποθέσεις ποσού € 52.000, για τις οποίες η ∆ιοίκηση προσέφυγε σε ανώτερο ∆ικαστήριο.
Οι λοιπές προβλέψεις του Οµίλου ποσού € 1.754.294 αφορούν πρόβλεψη µη ληφθείσας άδειας προσωπικού ποσού € 108.925 από το οποίο ποσό € (29.327) έχει µειώσει τις προβλέψεις και αφορά την µη ληφθείσα
άδεια της τούρκικης θυγατρικής εταιρείας ILKNAK SUURUNLERI η οποία κατατάσσεται ως διακρατούµενη προς πώληση, καθώς και πρόβλεψη για κατάπτωση εγγύησης συγγενούς εταιρείας ποσού € 1.674.696.
10. ∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των ενοποιούµενων
εταιρειών.
11. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
12. Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφάρµοσε τις ίδιες λογιστικές αρχές µε αυτές της προηγούµενης χρήσης µε εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων λογιστικών προτύπων
όπου η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2014 όπως αναφέρεται στην Σηµείωση 4 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
13. Σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 κοινοποιούνται στην Σηµείωση 15 " Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού ".
14. Θέµα 'Εµφασης: Σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή: "... Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Μητρικής Εταιρείας και µιας
θυγατρικής της εξωτερικού, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς για τη Μητρική Εταιρεία συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Κατόπιν τούτου, επιβάλλεται η
∆ιοίκηση να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού.Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό."

Κορωπί, 24 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 935562

ΜΠΕΛΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 347823

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 593929

ΚΩNΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ ΑΒ 264939

