Ε. ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 006654801000 (ΑΡ. Μ. Α. Ε. 59753/01ΑΤ/Β/05/479)
(Ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αξία
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
Κτήσεως
Αξία
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

422,00
686.999,84
687.421,84

421,98
634.480,72
634.902,70

0,02
52.519,12
52.519,14

422,00
679.302,84
679.724,84

421,98
576.805,19
577.227,17

0,02
102.497,65
102.497,67

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο µετοχικό (1.422.000 µετοχές του 1,00 ευρώ)
1. Καταβληµένο
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων

1.887.128,92
3.212.199,45
224.483,50
687.845,60
6.011.657,47

0,00
1.062.141,55
216.026,04
588.052,18
1.866.219,77

1.887.128,92
2.150.057,90
8.457,46
99.793,42
4.145.437,70

1.887.128,92
3.210.399,45
220.822,50
687.217,98
6.005.568,85

0,00
884.123,38
203.453,25
564.037,05
1.651.613,68

1.887.128,92
2.326.276,07
17.369,25
123.180,93
4.353.955,17

ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

III. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
2. Γραµµάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου
- Στις Τράπεζες για είσπραξη
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση
3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

2.701.492,87
100.938,57
156.607,91
0,00
32.518,00

ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές

10.000,00
0,00

ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

235.200,00
26.825,66
262.025,66

235.200,00
22.025,66
257.225,66

4.407.463,36

4.611.180,83

1.108.333,54
427.097,42
1.535.430,96

1.184.213,42
488.671,30
1.672.884,72

2.065.772,09
67.951,33

2.600.554,30

122.045,67
7.000,00
52.998,22

189.125,91
59.807,49
1.242.240,89
710.439,81
65.450,20
70.165,48
0,00
4.937.784,08

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά δάνεια
2. ∆άνεια τραπεζών
8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2. Γραµµάτια πληρωτέα
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόµενη χρήση
10. Μερίσµατα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι

1.997.820,76

182.043,89
58.208,97
2.584.371,49
0,00
65.450,20
48.744,87
564,44
4.937.204,62

0,00
0,00

10.000,00

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

36.282,83
67.473,60
103.756,43

6.566.920,36

6.713.845,77

16.587,89
11.151,75
27.739,64

26.570,62
11.151,75
37.722,37

11.054.642,50

11.465.246,64

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόµενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαρισµοί παθητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη )

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011

11.312.134,74
8.397.612,01
2.914.522,73
7.554,64
2.922.077,37
1.340.882,71
1.004.366,16

10.997.907,64
8.404.505,80
2.593.401,84
146.095,45
2.739.497,29
1.360.308,59
903.640,28

2.345.248,87
576.828,50

27.901,37
472.969,57

0,00
0,00
0,00

1.422.000,00

632,92

632,92

61.835,46
0,00
61.835,46

60.667,88
46.805,98
107.473,86

793.289,62

759.200,81

2.277.758,00

2.289.307,59

926.475,00
507.529,46
865,00
1.434.869,46

1.362.395,00
120.253,06
865,00
1.483.513,06

828.989,68
0,00
1.807.909,47
2.487.765,59
505.483,89
341.457,62
325.508,05

532.975,77
0,00
2.044.606,49
3.069.276,56
667.161,27
291.576,70
141.872,01

67.168,88
0,00
977.731,86
7.342.015,04

156.517,64
0,00
788.439,55
7.692.425,99

8.776.884,50

9.175.939,05

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0
0,00

11.054.642,50

11.465.246,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων

1.422.000,00

0,00

40.140,18
43.565,14
83.705,32

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως
2011

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως
2012

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αξία
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
Κτήσεως
Αξία

2.263.948,87
475.548,42

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(+):
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών
προηγούµενων χρήσεων)
(-)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων
χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2012
38.806,49

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2011
36.322,21

759.200,81

770.193,43

46.805,98
844.813,28

0,00
806.515,64

40.739,18
9.616,90

26.962,85
-50.356,08
794.457,20

20.351,98

-47.314,83
759.200,81

345,23
-445.068,20
131.760,30

426.713,50

0,00

0,00
999,99
0,00

92.953,81

10.246,27
1.451,66
2.160,00

-426.368,27
49.180,15

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

1.167,58
0,00
793.289,62
794.457,20

0,00
0,00
759.200,81
759.200,81

999,99
Χαλάνδρι, 26 Απριλίου 2013

82.857,74
10.033,62
62,45

-92.953,81
38.806,49

13.857,93

-12.857,94
36.322,21

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆/νων Σύµβουλος

0,00
36.322,21

Ευστράτιος Κ. Πετρίδης
Α.∆.Τ. Τ 161167

Ένα µέλος του ∆.Σ.

Ο προΐστάµενος λογιστηρίου

ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ) Χρήσεως προ φόρων

281.018,08
281.018,08

284.107,09
0,00
38.806,49

284.107,09

Κωνσταντίνος Ε. Πετρίδης
Α.∆.Τ. ΑΙ 147264

Βασίλειος Αποστολόπουλος
Αρ. Αδείας Α΄Τάξης 21680

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «Ε. ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ε. ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη 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 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 αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 προέκυψαν τα εξής: 1) Μεταξύ των «Απαιτήσεων» του Ενεργητικού του Ισολογισµού, πέραν των εµφανιζοµένων σε ξεχωριστό λογαριασµό «γραµµατίων εισπρακτέων σε καθυστέρηση» ποσού € 59.807,49 και
ληξιπρόθεσµων επιταγών εισπρακτέων ποσού € 710.439,81, περιλαµβάνονται και χρεωστικά υπόλοιπα πελατών σε καθυστέρηση (ήτοι πάνω από 1 έτος) συνολικού ποσού € 405.115,00, καθώς και ακίνητα ποσά που δόθηκαν σε προµηθευτές ως
προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων από παλαιότερες ακόµη χρήσεις ποσού € 107.552,16, ήτοι συνόλου απαιτήσεων σε καθυστέρηση € 1.282.914,46. Για τις πιθανές ζηµίες από επισφαλείς απαιτήσεις της, η εταιρία έχει σχηµατίσει µέχρι την 31/12/2012
πρόβλεψη ποσού € 100.938,57, η οποία εµφανίζεται στο σκέλος του Ενεργητικού αφαιρετικά του λογαριασµού ∆ΙΙ1 «Πελάτες». Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει
σχηµατιστεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού € 1.080.000,00. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, οι ως άνω απαιτήσεις και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 1.080.000,00 και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και της προηγούµενης
χρήσεως αυξηµένα κατά € 200.000,00 και € 880.000,00 αντίστοιχα. 2) Στους λογαριασµούς υποχρεώσεων (ΓΙΙ5 "Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη" και ΓΙΙ6 "Ασφαλιστικοί Οργανισµοί") του Ισολογισµού, περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις
συνολικού ποσού € 225.243,65. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται, από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για προσαυξήσεις ποσού € 31.960,00 περίπου, µε συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να
εµφανίζονται ισόποσα µειωµένες και τα αποτελέσµατα χρήσης και τα Ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 108.000,00 περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά € 108.000,00, τα Ίδια
Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 108.000,00,00 και τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων αυξηµένα κατά € 108.000,00. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από
2009 µέχρι 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 για την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί
µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2012. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις, αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη τα σχετικά αναφερόµενα στην ως άνω υπ’ αριθ. 2 παρατήρησή µας).
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της
Εταιρείας «Ε. ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση 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 42 α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η µη διανοµή πρώτου µερίσµατος από τα κέρδη της κλειόµενης χρήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 3, του α.ν. 148/1967, τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία εβδοµήντα
τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
ΕΝΕΛ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. Μεσογείων 388, Αγία Παρασκευή 153 41
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