
Ποσά Ποσά
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόµενης προηγούµενης 
 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 39.569,33 4.226,33 35.343,00 0,00 0,00 0,00   Ι.  Κεφάλαιο 64.420.905,94 64.420.905,94

39.569,33 4.226,33 35.343,00 0,00 0,00 0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις   ΙΙ.∆ιαφορές αναπροσαρµογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-
     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 24.733.882,33 0,00 24.733.882,33 24.733.882,33 0,00 24.733.882,33       ∆ωρεές  παγίων.
     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 24.057.612,20 9.470.282,18 14.587.330,02 24.057.612,20 8.464.460,62 15.593.151,58     4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 80.400,00 20.000,00

     4.   Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός 383.098,49 357.465,73 25.632,76 372.729,81 348.808,12 23.921,69

     5.   Μεταφορικά µέσα 317.479,37 304.519,44 12.959,93 317.479,37 287.076,60 30.402,77   ΙΙΙ.Αποθεµατικά κεφάλαια
     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 2.490.057,57 2.417.328,73 72.728,84 2.451.028,24 2.396.156,49 54.871,75  3.Ειδικά αποθεµατικά 3.396.683,35 3.233,45

     7.  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 116.132,48 0,00 116.132,48 20.300,00 0,00 20.300,00
         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 52.098.262,44 12.549.596,08 39.548.666,36 51.953.031,95 11.496.501,83 40.456.530,12

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ( ΓIΙ ) 39.548.666,36 40.456.530,12

  IV. Αποτελέσµατα εις νέο 
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      Υπόλοιπο ελλείµµατος χρήσεως εις νέον -831.529,43 -200.176,63

   Ι. Aποθέµατα      Υπόλοιπο προηγουµένων χρήσεων  -14.181.606,46 -11.072.324,33
      4.   Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιµα υλικά, -15.013.135,89 -11.272.500,96

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2014 - 31/12/2014)

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014

      4.   Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιµα υλικά, -15.013.135,89 -11.272.500,96

            Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 215.168,01 277.812,85

  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 52.884.853,40 53.171.638,43

   ΙΙ. Απαιτήσεις   
      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 11.034.428,85 5.465.468,33 Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
      Μείον : Eισπάξεων από το ∆ηµόσιο,έναντι απαιτήσεων 0,00 11.034.428,85 0,00 5.465.468,33  1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 179.660,29 174.112,06

      5.   Χρεώστες διάφοροι 0,00 85.870,49

      6.   Λογαριασµοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 22.776,75 870,57
11.057.205,60 5.552.209,39 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   ΙΙI. Χρεόγραφα  ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
      1. Μετοχές 105.762,52  105.762,52       1. Προµηθευτές 620.022,03 1.387.608,09

          Μείον : Προβλέψεις  για υποτίµηση 100.522,28 5.240,24 95.937,20 9.825,32      4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 5.752,29 5.985,21

      2. Λοιπά χρεόγραφα 19.111,08 18.896,52      5. Ασφαλιστικοί οργανισµοί -                           -                                
24.351,32 28.721,84      8. Πιστωτές ∆ιάφοροι 25.641,33 166.238,98

  ΙV. ∆ιαθέσιµα   Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 651.415,65 1.559.832,28

      1. Ταµείο 200,00 3.322,69

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 619.299,85 1.401.882,51
619.499,85 1.405.205,20

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV) 11.916.224,78 7.263.949,28

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

    2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.215.695,20 7.197.448,60 ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
2.215.695,20 7.197.448,60     1.Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 12.345,23

0,00 12.345,23

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 53.715.929,34 54.917.928,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 53.715.929,34 54.917.928,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      2. Χρεωστικοί λογαριασµοί ∆ηµόσιου Λογιστικού 12.676.051,23 10.504.980,55       2. Πιστωτικοί λογαριασµοί ∆ηµόσιου Λογιστικού 12.676.051,23 10.504.980,55

Σηµειώσεις:
1. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έναρξης (1.1.2009) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το Π∆ 146/2003 µε βάση το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές
διατάξεις. 

Ποσά Ποσά

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούµενης  χρήσεως 2013 κλειόµενης προηγούµενης 

 Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 4.436.004,30 4.769.744,61
   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 12.195.010,26 12.330.617,99 Καθαρά αποτελέσµατα (έλλειµµα) χρήσεως -831.529,43 -200.176,63

   Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -7.759.005,96 -7.560.873,38 (+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων -14.181.606,46 -11.072.324,33
   Πλέον: Αλλα έσοδα 11.429.253,77 13.133.391,20 Υπόλοιπο ελλείµµατος εις νέον -15.013.135,89 -11.272.500,96

   Σύνολο 3.670.247,81 5.572.517,83
   Μείον:    1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.026.229,45 4.026.229,45 4.036.893,68 4.036.893,68     Έλλειµµα εις νέον -15.013.135,89 -11.272.500,96

   Μερικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα/έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -355.981,64 1.535.624,15
   Πλέον: 2. Έσοδα τίτλων και χρεογράφων (αποτίµηση) 0,00 0,00
                4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 624,95 624,95 180,28 180,28

   Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων και χρεογράφων 3.820,42 -3.195,47 10.255,35 -10.075,07  

   Ολικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα/έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -359.177,11 1.525.549,08    

  
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα

                  3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 722,99 18.779,38
722,99 18.779,38

ΜΕΙΟΝ :   

                  1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 0,00
                  2.Έκτακτες ζηµίες 248.557,71 1.744.505,09
                  3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 224.517,60 473.075,31 -472.352,32 0,00 1.744.505,09 -1.725.725,71

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (έλλειµµα) -831.529,43 -200.176,63
   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.057.021,25 1.007.912,28
   Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 1.057.021,25 0,00 1.007.912,28 0,00

2. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" ,"Άλλα έσοδα", "'Εσοδα προηγούµενων χρήσεων" και "'Εσοδα προηγούµενων χρήσεων" περιλαµβάνεται συνολικό ποσό € 11.169.174,17 που αφορά τη µισθοδοσία των υπαλλήλων, η οποία δεν
εµφανίζεται στον Προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου, διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Κατά την κλειόµενη χρήση το κόστος περίθαλψης απόρων € 2.208.120,00 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως .Το ποσό της επιχορήγησης που έλαβε η µονάδα υγείας για την περίθαλψη οικονοµικά αδυνάτων ανήλθε στην τρέχουσα  στο ποσό των € 70.700,00.

διατάξεις. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας "ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 1997. Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειµµα) -831.529,43 -200.176,63

 Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

  
  

∆ΟΥΒΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Α∆Τ ΑΕ 051096
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

     ΚΡΗΤΙΚΟΣ ∆.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

     Α/Α Ο.Ε.Ε. Α΄ 24002                      Α/Α Ο.Ε.Ε. Α΄ 65403

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, 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 ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το Π.∆. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας», 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 των οικονοµικών καταστάσεων του Νοσοκοµείου, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Νοσοκοµείου. 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 αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) 
Στο λογαριασµό ∆ ΙΙ 1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» ποσού € 11.034.428,85 περιλαµβάνονται κυρίως απαιτήσεις από τον ΕΟΠΠΥ τις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να επαληθεύσουµε µε επιβεβαιωτικές επιστολές. Από την εκτέλεση άλλων εναλλακτικών διαδικασιών δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουµε
ποσό ευρώ 1.895.560,53 το οποίο αφορά απαιτήσεις από τον ΕΟΠΠΥ προηγούµενων χρήσεων και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για το ποσό αυτό. 2) Κατά την τρέχουσα χρήση 2014, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. αριθµ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 118526/20.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3390/31-12-2013), διενεργήθηκε επιπλέον διαγραφή υπολοίπων
απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταµεία ποσού ευρώ 2.909.101,45, συµπληρωµατική της αντίστοιχης της προηγούµενης χρήσης, η οποία έχει καταχωρηθεί απ’ ευθείας στο Υπόλοιπο Αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων. Κατά την άποψή µας το ποσό αυτό έπρεπε να είχε βαρύνει τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και
συνεπώς αυτά εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 3) Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της έκθεσης µας, δεν λήφθηκε επιστολή από τον Νοµικό Σύµβουλο αναφορικά µε τα ακίνητα του Νοσοκοµείου. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούµε επιφύλαξη για την κυριότητα των ακινήτων και την τυχόν ύπαρξη βαρών και ενεχύρων επί
αυτών. 4) Κατά πάγια τακτική το Νοσοκοµείο αναγνωρίζει ως αναλώσεις τα αποθέµατα σε υλικά τα οποία χορηγούνται στα ενδιάµεσα κέντρα κόστους (κλινικές – εσωτερικές & εξωτερικές δοµές). Επισηµαίνουµε ότι για λόγους ορθής απεικόνισης του κόστους αλλά και για διαχειριστικούς λόγους θα πρέπει τα αποθέµατα αυτά να
παρακολουθούνται λογιστικά και να απογράφονται τουλάχιστον στο τέλος της χρήσης ανά κέντρο κόστους. Γνώµη µε Επιφύλαξη: Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι Οικονοµικές Καταστάσεις του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014, έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το Π.∆. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας». Έµφαση Θέµατος: Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση υπ’ αριθµ. 13 περ. 3 του
Προσαρτήµατος που αναφέρεται στις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις εναντίον του Νοσοκοµείου. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Άλλο Θέµα: Οι οικονοµικές καταστάσεις του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέδωσε Έκθεση Ελέγχου µε ηµεροµηνία 24 Ιουλίου 2014 και τύπο έκθεσης «Γνώµη µε επιφύλαξη – ‘Έµφαση θέµατος». Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων: α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου
της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. β) Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου το Νοσοκοµείο δεν έχει συντάξει οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως προβλέπεται από
το άρθρο 11 του Ν. 3697/2008.  γ) ∆εν τηρήθηκε αναλυτική λογιστική εκµεταλλεύσεως όπως προβλέπεται από το Π.∆ 146/2003.
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Αθήνα, 30/06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"

ΠΡΩΙΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΚΛΙΑΦΑΣ

Α.Μ.ΣΟΕΛ 10891

TMS Ανώνυμη Εταιρεία 
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