ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α..Ε.
"ΓΕΩΡΓΙΚΗ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.Α.Ε. 10434/32/Β/86/091
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομ.χρήσης 2012
Αξία
Αποσβέσεις
Αναπόσβεκτήσεως
στη αξία
Γ
ΙΙ
1.
3.
4.
5.
6.
III
7.

Δ
I
1.
2.
4.
5.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα
Κτίρια & τεχνικά έργα
Μηχανήματα-Τεχν. Εγκαταστάσεις
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητιποιήσεων (ΓΙΙ)
Συμμετοχές και άλλες μακρ.
χρηματοοικ.απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
(ΓΙΙ+ΓIII)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.
1.744.426,98
4.916.334,34
1.884.258,55
375.593,92
455.626,86
9.376.240,65

Απαιτήσεις
Πελάτες
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
_
Χαρτοφυλακίου
_
Στις Τράπεζες για είσπραξη
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α Επιταγές εισπρακτέες
_
Χαρτοφυλακίου
_
Στις Τράπεζες για είσπραξη
3β Σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι

IV
1.
3.

Χρεόγραφα
Μετοχές
Μείον:Προβλέψεις για υποτίμηση
Διαθέσιμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού
(ΔI+ΔII+ΔIΙΙΙ+ΔΙV)

E.
2.
3.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Εσοδα χρησεως εισπρακτέα
Λοιποί μεταβ. λογ/μοι

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Γ+Δ)

2.

4.519.924,42

1.744.426,98 1.257.447,84
396.409,92 4.615.576,90 4.142.885,45

1.257.447,84
472.691,45

1.763.706,23
373.159,27
447.873,59
7.104.663,51

120.552,32 1.884.258,56 1.709.487,28
2.434,65
424.393,92 368.159,31
7.753,27
455.626,86 428.812,19
2.271.577,14 8.637.304,08 6.649.344,23

174.771,28
56.234,61
26.814,67
1.987.959,85

Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγ.ασφαλειών

1.173,88

1.173,88

2.272.751,02

1.989.133,73

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I
1.
IV
1.
3.
4.
5.

V

Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προιόντα & Υποπροιόντα
Πρώτ & βοηθ ύλες-Αναλ.υλικ.-Αντ/κα& ειδη συσκ.
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II
1.

ΙΙΙ
1.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομ.
Ποσά προηγ.
χρήσεως
χρήσεως
2012
2011

Ποσά προηγ.χρήσης 2011
Αξία
Αποσβέσεις
Αναπόσβεκτήσεως
στη αξία

3.127.985,96
29.294,14
165.502,68
2.162.266,48

6.792.281,63
119.788,88
200.611,77
2.916.451,90

5.485.049,26

10.029.134,18

113.913,27
312.661,94

167.032,28
1.635.057,92
1.035.720,27

145.930,00
-

8.501.243,62

426.575,21
1.089.139,09

8.293.669,42
160.208,49
618.684,86

1.168.045,87
1.110.747,11
2.837.810,47
23.706,37
12.878.474,76

145.930,00
145.930,00

8.293.669,42

778.893,35
143.642,50

2.278.792,98
24.260,99
11.519.259,24

145.930,00
-

19.045,07
11.399,78
30.444,85

18.540.050,68

21.724.768,27

32.000,00
32.000,00

0,00
0,00
0,00

20.844.801,70

23.713.902,00

729.686,60
729.686,60

Ι.
2.
ΙΙ.
1.
2α.
3.
4.
5.
6.

726.886,60
726.886,60

Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Τράπεζες λ/σμοί βραχ/μων υποχρ.
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι

3.611.752,30
3.611.752,30

3.611.752,30
3.611.752,30

112.615,10
81.797,29
6.272,04

112.615,10
81.797,29
6.272,04

2.015.118,62
2.215.803,05

2.015.118,62
2.215.803,05

-2.868.730,76
-30.623,49
-2.899.354,25

-348.482,62
-170.126,48
-518.609,10

2.928.201,10

5.308.946,25

3.191.268,44

3.274.363,69

683.945,79 1.952.657,05
86.729,59
87.931,97
12.880.490,35 12.414.509,46
402.419,58
394.917,04
597.156,77
91.563,35
15.321,58
16.847,95

7.

145.930,00
145.930,00

3.225,02
27.371,64
30.596,66

Αποθεματικά κεφάλαια
Τακτικό αποθεματικό
Ειδικό αποθεματικό
Εκτακτα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(AI+AIV+AV)

Γ.
8.501.243,62
-

Κεφάλαιο μετοχικό
(123058 μετοχές των 29,35 εκάστη)
Καταβλημένο

2.

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

121.578,39
59.268,50
50.586,85
14.725.332,16 15.130.592,06
17.916.600,60 18.404.955,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ)

20.844.801,70 23.713.902,00

Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Πιστ. λογ/μοι εγγ. & εμπραγμ.ασφαλ.

729.686,60
729.686,60

726.886,60
726.886,60

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:1. Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 στην διαχειριστική χρήση 2012. 2. Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται υποθήκες- προσημειώσεις συνολικού ύψους
ευρω 4.316.193,69 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2012- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά
Ποσά
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
τρέχ.χρήσης
προηγ.χρήσης
2012
2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιες) χρήσης
-2.868.730,76
-348.482,62
Ι
Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων
-30.623,49
-170.126,48
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
6.704.367,67
9.378.307,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων
5.625.431,21
7.452.179,01
Ζημνιες εις νέο
-2.899.354,25
-518.609,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως
1.078.936,46
1.926.128,17
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως
230.460,55
224.720,55
Σύνολο
1.309.397,01
2.150.848,72
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
321.454,18
373.812,70
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
680.432,89
1.001.887,07
842.329,52 1.216.142,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης
307.509,94
934.706,50
ΠΛΕΟΝ:
2.Έσοδα χρεογράφων
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
7.242,77
27.660,26
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
1.053.943,44
-1.046.700,67
1.305.974,01 -1.278.313,75
Ολικά αποτελέσματα (ζημιες) εκμετάλευσης
-739.190,67
-343.607,25
ΙΙ
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
131.140,36
1.100,00
2. Εκτακτα κέρδη
999,99
8.700,00
3. Εσοδα προηγ. Χρησ.
234,02
Μειον:
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
79.430,38
6.787,44
2. Έκτακτες ζημιές
2.182.250,00
8.121,95
3 Έξοδα προηγ.χρησεων
-2.129.540,03
-4.875,37
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιες)
-2.868.730,76
-348.482,62
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
155.568,31
168.935,20
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
155.568,31
168.935,20
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
-2.868.730,76
-348.482,62
ΚΡΟΚΙΟ, 12/04/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.Φ 478545/01

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 107475 /06

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 744631/89

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012, 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 την Ελληνική Νομοθεσία, 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 επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι: 1). Στους λογαριασμούς του Ενεργητικού Δ‐Ι‐5 «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» και Δ‐ΙΙ‐1 «Πελάτες» ποσού€ 2.162.266,48 και €
8.501.243,62 αντίστοιχα, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 7.684 χιλ. περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση
μέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 4.600 χιλ.. Ο μη
σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα Ίδια
Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 4.600 χιλ. , τα Αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 4.300χιλ. & τα Αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 300χιλ.2). Στους
α
β
λογαριασμούς του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.3 «Γραμμάτια σε Καθυστέρηση» & Δ.ΙΙ.3 «Επιταγές Εισπρακτέες στο Χαρτοφυλάκιο» & Δ.ΙΙ.3 «Επιταγές Εισπρακτέες σε Καθυστέρηση» ποσού ευρώ 1.089.139,09, ευρώ 167.032,28 & ευρώ
1.035.720,27 αντίστοιχα, υπάρχουν σε καθυστέρηση «Γραμμάτια σε Καθυστέρηση» & «Επιταγές Εισπρακτέες σε Καθυστέρηση» συνολικού ποσού ευρώ 2.157.159,72. 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 των ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να σχηματιστεί
πρόβλεψη ποσό ευρώ 1.100 χιλ., με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά ευρώ 1.100 χιλ. 3). Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την
Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης
ανέρχεται σε ευρώ 86.700,00 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 86.700,00 ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 86.700,00 και τα Αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα
κατά 31.700,00 ευρώ. 4). Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.ΙΙΙ.1 «Μετοχές», απεικονίζονται οι μετοχές ανωνύμων εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Οι μετοχές αυτές έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης που ανέρχεται
συνολικά στο ποσό ευρώ 145.930,00. Η τρέχουσα αξία όλων των μετοχών των εταιριών αυτών είναι μικρότερη της αντίστοιχης αξίας κτήσης και ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 9.524,72.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών
που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), η σχηματισθείσα πρόβλεψη υποτίμησης αυτών των μετοχών υπολείπεται της προβλεπόμενης κατά ποσό 136.405,28 ευρώ, με συνέπεια η αξία του
λογαριασμού αυτού & τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, τα Αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 105.930,00 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης να
εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 30.475,28. 5). Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2006 έως και 2012, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό
να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας. Επιπλέον, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη προστίμων που θα επιβληθούν στην εταιρεία, επειδή δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, για τις χρήσεις 2011 & 2012, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, το ύψος των οποίων κυμαίνεται για κάθε χρήση 2011 & 2012 από 10.000 έως 100.000 ευρώ. 6). Δεν λάβαμε την
προβλεπόμενη από τα Διεθνή Πρότυπα επιστολή από τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας για τυχόν επίδικες υποθέσεις κατά της εταιρείας. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για τη μη ύπαρξη αγωγών τρίτων κατά
της εταιρείας. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύεται στις παραγράφους ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: 1). Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, αφού
ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων τoυ άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη
για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας. Η Διοίκηση της εταιρίας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των
δραστηριοτήτων της εταιρίας. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 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.Άλλο Θέμα Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας " ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. " για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011
είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη & θέματα έμφασης την 10η Αυγούστου 2012 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βασίλειος Πάλμος
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