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ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. 

 
 

           ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ               ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28962/01/B/93/357 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1/7/2012 - 30/6/2013 
(Βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 
 
 
 
 
Διάταξη του Νόµου και περίληψή της     Απάντηση 

 
 
 

Παρ. 1.  Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- 
   Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 

 
 
(α) ΄Αρθρο 42α Παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της Παρ. 2 του 
άρθρου αυτού. 
Δεν έγινε. 
 
(β) ΄Αρθρο 42β Παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου  της δοµής και 
µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 
Δεν έγινε. 
 
(γ) Άρθρο 42β Παρ. 2: Καταχώρηση στο προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου 
σχετιζοµένου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.                     
 
(δ) ΄Αρθρο 42β Παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε 
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
  
    
(ε) ΄Αρθρο 42β Παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε 
αραβικούς αριθµούς,   για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
διατάξεως αυτής. 
Δεν έγινε. 
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(στ) ΄Αρθρο 42β Παρ.5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να 
καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
Δεν χρειάστηκε να γίνουν. 
 

Παρ.2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 
 
 
(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και 
υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.  
Τα πάγια αποσβέσθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 100/98.             
         
            
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων 
εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 
διαφορών. 
Δεν έχει εφαρµογή.       
         
 
(γ) ΄Αρθρο 43 Παρ.2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές 
αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 
Δεν έγινε. 
 
(δ) ΄Αρθρο 43 Παρ.7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 
Δεν έγινε. 
 
(ε) ΄Αρθρο 43 Παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των 
αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι 
αξιόλογη. 
Δεν έχει εφαρµογή. 
 
(στ) ΄Αρθρο 43 Παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση 
ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και 
παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού “Διαφορές αναπροσαρµογής”. 
Δεν έχει εφαρµογή. 
 
(ζ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 9 περ. ιζ: Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη 
αξία. Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία 
πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. 
Δεν έχει εφαρµογή. 
 
(η) ΄Αρθρο 43α Παρ. 9 περ. ιθ: Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων σε διαφορετική 
αξία της εύλογης.  Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν έχει γίνει 
στην εύλογη αξία σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν2190/1920 πρέπει 
να παρέχονται πληροφορίες. 
Δεν έχει εφαρµογή. 
 
 
 

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
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(α) ΄Αρθρο 42ε Παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης 
(πολυετούς απόσβεσης). 
 
 
ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΑΓΟΡΕΣ & 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΜΕΙΩ-
ΣΕΙΣ 

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
 

 01.07.2012     30.06.2013 
 Έξοδα Ερευνών  8.048.495,57 1.394.333,44 0,00 414.933,59 7.919.197,54 1.523.631,47 
Έξ.Αδειοληψίας 2.122.332,00 0,00 0,00 0,00 2.122.332,00 0,00 
Εδαφικές Εκτάσεις 49.870,88 0,00 0,00 0,00 0,00 49.870,88 
Κτίρια-Εγκαταστάσεις 6.837,02 120,33 0,00 120,33 6.957,35 0,00 
Μηχανήµατα 27.216,10 3.268,00 0,00 320,60 26.200,87 4.283,23 
Μεταφορικά Μέσα 48.219,35 26.200,00 0,00 10.506,32 15.404,35 59.015,00 
Έπιπλα-Λ.Εξοπλισµός 177.391,52 83.686,93 0,00 26.485,09 176.996,13 84.082,32 
Σύνολα 10.480.362,44 1.507.488,37 0,00 452.245,60 10.266.967,91 1.720.882,90 
 
(β) ΄Αρθρο 43 Παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
Δεν έγιναν. 
 
(γ) ΄Αρθρο 43 Παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. 
Δεν σχηµατίσθηκαν. 
 
(δ) ΄Αρθρο 43 Παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών και εξόδων εγκαταστάσεως 
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
 
 
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΑΠΟΓ/ΦΗ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
01.07.2012 

ΑΓΟΡΕΣ & 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕ
ΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
 

30.06.2013 
Έξοδα Ιδρύσεως  3.860,13 0,00 0,00 0,00 3.860,13 0,00 
 Λοιπά έξοδα πρώτης 
 Εγκαταστάσεως 

 
216.582,32 

 
33.008,25 

 
0,00 

 
12.305,57 

 
186.991,40 

 
50.293,60 

 
(ε) ΄Αρθρο 43 Παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός  χειρισµός των συναλλαγµατικών 
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή την 
αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλει- 
στικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 
Δεν έχει εφαρµογή.     
 
(στ) ΄Αρθρο 43 Παρ. 4 εδαφ. α´  και β´: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “Έξοδα 
ερευνών και αναπτύξεως”, “Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” 
και “Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD-WILL)”.  
Δεν έχει εφαρµογή. 

 
 

Παρ. 4.  Συµµετοχές 
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(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-β´: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10%. 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.   
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-β´  που προστέθηκε µε το άρθρο 3 ΠΔ 326/1994:΄Οταν η Α.Ε. (ή 
Ε.Π.Ε. και η Ε.Ε. κατά µετοχές) συµµετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων π.χ. 
οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες εταιρείες), στις οποίες η Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. κατά 
µετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι. 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
(γ) ΄Αρθρο 43α παρ. 1-ιε´: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις 
οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 

Παρ. 5. Αποθέµατα 
 
 
(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιβ: Διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 
 

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
              
(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό 
κεφάλαιο.                   
Κοινές ονοµατικές µετοχές: Αριθµός 1.698.493, Ονοµαστική αξία: 10€, Συνολική αξία: 
16.984.930,00€. 
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου.         
Πραγµατοποιήθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.170.000,00 Ευρώ µε έκδοση 
217.000 ονοµαστικών µετοχών αξίας 10,00 €/µτχ. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
(γ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ε και 42ε Παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα 
σ’αυτούς δικαιώµατα. 
Δεν εκδόθηκαν. 
 
(δ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών  µέσα στην παρούσα χρήση. 
Δεν αποκτήθηκαν. 

 
Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
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(α) ΄Αρθρο 42ε Παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το 
ποσό του είναι σηµαντικό. 
Δεν υπάρχουν. 
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ. που δεν 
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων 
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
Δεν υπάρχουν. 
 
(γ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων 
που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγούµενων 
χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις  ή  στις προβλέψεις.    
Δεν υπάρχουν. Η επιχείρηση έχει περαιώσει φορολογικά τις χρήσεις από της ενάρξεώς της 
(έτος 1993) έως 30/6/2009.   
      
(δ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
Δεν υπάρχουν. 
 
(ε) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
Δεν υπάρχουν. 
 
(στ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ζα: Η φύση και ο επιχειρηµατικός στόχος των διακανονισµών 
τη εταιρείας που δεν συµπεριλαµβάνονται στον ισολογισµό, καθώς και οι οικονοµικές 
επιπτώσεις των διακανονισµών αυτών στην εταιρεία. 
Δεν υπάρχουν. 
 
(ζ) ΄Αρθρο 43α Παρ.1-ζβ: Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί η εταιρεία µε τα 
συνδεόµενα µέρη, περιλαµβανοµένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, της φύσης 
της σχέσης του συνδεόµενου µέρους καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων για τις 
συναλλαγές αυτές. 
 
	   ΕΣΟΔΑ	   ΕΞΟΔΑ	  

	   01/07/12-‐
30/06/13	  

01/07/11-‐30/06/12	   01/07/12-‐30/06/13	   01/07/11-‐30/06/12	  

RHODOPI	  MINERALAS	  LTD	   0,00	   0,00	   311.099,69	   97.924,20	  

	   	   	   	   	  

ΣΥΝΟΛΟ	   0,00	   0,00	   311.099,69	   97.924,20	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	  

	   01/07/12-‐
30/06/13	  

01/07/11-‐30/06/12	   01/07/12-‐30/06/13	   01/07/11-‐30/06/12	  

RHODOPI	  MINERALAS	  LTD	   	   	   -‐409.023,89	   -‐97.924,20	  

GLORY	  RESOURCES	  LIMITED	   	   -‐100.000,00	   -‐100.000,00	  

ΣΥΝΟΛΟ	   0,00	   0,00	   -‐509.023,89	   -‐197.924,20	  
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Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 
 
΄Αρθρο 42ε Παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών “Έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα” και “Έξοδα χρήσεως δουλευµένα”. 
Δεν υπάρχουν. 
 

Παρ. 9. Λογαριασµοί  τάξεως 
 
΄Αρθρο 42ε Παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως στην έκταση που δεν 
καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της εποµένης παρ. 10. 
Δεν υπάρχουν. 
 

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
 
΄Αρθρο 42ε Παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την 

εταιρεία. 
Ανανεώθηκαν εγγυητικές επιστολές. 
 

Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
  
(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρείας.                       
Ο Αντιπρόεδρος Κων. Σαλονίκης εισέπραξε αµοιβή από µισθωτές υπηρεσίες ύψους 
96.308,29€ (µικτά).           
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 
βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και 
διευθύνσεως της εταιρείας. 
Δεν υπάρχουν. 
 
(γ) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και  πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
(µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). 
Δεν υπάρχουν. 
 
 

Παρ. 12. Αποτελέσµατα χρήσεως 
 

(α) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά  κατηγορίες δραστηριότητας και 
γεωγραφικές αγορές. 
 
(Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε Παρ. 15 εδάφιο α).   
 
 
 
 
 
 

Μικτά Αποτ/τα Εκµεταλλεύσεως    0,00 
 
Πλέον: 
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Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 0,00 
Μερικά Αποτελέσµατα Λειτουρ. 0,00 
 
Πλέον: 

 

Πιστωτικοί τόκοι 0,00 
Επιδοτήσεις 0,00 
 
Μείον: 

 

Διοικητικά έξοδα 1.535.885,47 
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 13.151,30 
Οργανικά Αποτελέσµατα - 1.549.036,77 
 
Έκτακτα Αποτελέσµατα  

 

Μείον Έκτακτα - Ανόργανα Έξοδα / Ζηµίες 10.223,97 
Πλέον Έκτακτα - Ανόργανα Έσοδα / Κέρδη 0,50 
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσµατα - 1.559.260,24 
 
Μείον: 

 

Σύνολο Αποσβέσ. Παγίων                          464.671,50 
Μείον οι ενσωµ. στο λειτ. κόστος    464.671,50 
 
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
-1.559.260,24 

 
 
(β) ΄Αρθρο 43α Παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται 
ότι, στο “Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό 
αµειβόµενο προσωπικό και στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµειβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο.    
1. Μισθωτό προσωπικό:10 Υπάλληλοι, κόστος 382.455,60 € (µικτά). 
2. Εργατ/κό προσωπικό:19 Εργάτες , κόστος 368.852,49 € (µικτά).   
3. Εργοδ/κες επιβαρύνσεις: 177.937,28 € (εισφορές). 
 
 
 (γ) ΄Αρθρο 42ε Παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων 
(δηλαδή των λογαριασµών “έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα”). Άν τα ποσά των λογαριασµών “έκτακτες ζηµιές” και “έκτακτα κέρδη” είναι 
σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α Παρ. 1-ιγ, παραθέτεται και 
αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  

ς) 
   
 
 
 
 
 

 

Έκτακτα-Ανόργανα Έσοδα   
                                                   0,50 
Έκτακτα-Ανόργανα Έξοδα 
Φορολογικά πρόστιµα           511,00 
Κατ. Εγγυήσεων                 2.100,00 
Συν/κες διαφορές                 135,06 
Λοιπά έκτακτα εξ.             236,76 

  

                                      2.982,82 
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(δ) ΄Αρθρο 42ε Παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων 
χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα 
προηγουµένων χρήσεων”. 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων: 7.241,15 Ευρώ. 
 

 
Παρ. 13.Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή 

της αρχής της πιστής εικόνας. 
 

΄Αθρο 43α Παρ. 1-ικ: Αµοιβές ελεγκτικού γραφείου για τον έλεγχο των Οικονοµικών 
καταστάσεων.  
10.000,00 Ευρώ. 
 
΄Αρθρο 43α Παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 
διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται αναγκαίες για την 
επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των µετόχων και των τρίτων και 
της παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης 
και των αποτελεσµάτων χρήσης της εταιρείας. 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί µικρότερο του 1/10 του 
µετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν2190/1920. Για την άρση της εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου αυτού η διοίκηση δεσµεύεται ότι θα συνεχισθεί η απρόσκοπτη 
χρηµατοδότηση των δαπανών της εταιρείας από τους µετόχους της µέχρι τουλάχιστον την 
αδειοδότηση της . 
    

Αθήνα  31/07/2013       
 
 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.            Ο Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ.           Γιατο Λογιστήριο 
            & Διευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 
 
JASON ANTHONY BONTEMPO    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΟΥ 

 
 


