ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ G.m.C ABEE
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25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12-31/12/12)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπ.υπόλοιπο Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπ.υπόλοιπο

491,891.92

491,891.92

0.00

491,891.92

491,891.92

1,214,104.02

988,480.30

225,623.72

1,214,104.02

988,480.30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2012

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Καταβλημένο

Ι.Ασώματες Ακινητοποιήσεις
1.Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0.00 Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
(1.300.000 μετοχές των 3 Ευρώ)
3,900,000.00

3,900,000.00

171,298.25
72,625.34

171,298.25
72,625.34

225,623.72 ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Προκαταβολές Παγίων

1,001.03
0.00
1,001.03
1,215,105.05

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.Συμμετοχές σε συνδεδ.επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

243,923.59
243,923.59

243,923.59

13,873,246.11
48,158.27

1.Διαφορές από αναπρ.αξίας συμμετοχών
400.40 2.Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπ.περ.στοιχείων
130,000.00
130,400.40
356,024.12
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Τακτικό αποθεματικό
13,873,246.11 4.Εκτακτα αποθεματικά
48,158.27 5.Αφορολόγητα αποθεματ.ειδ.διατ.νόμων

172,185.65
1,013,840.96
15,248,300.59

172,185.65
1,013,840.96
15,248,300.59

13,921,404.38

13,921,404.38

16,434,327.20

16,434,327.20

14,147,428.50

14,277,428.50 V Αποτελεσματα Σε Νέο
-476,781.08
-476,781.08

-385,589.74
-385,589.74

20,101,469.71

20,192,661.05

126,000.00
126,000.00

126,000.00
126,000.00

515,407.61
0.00
25,610.00
458,736.54
5,200.34
3,167.89
30,541.41
1,040,992.91
1,040,992.91

2,238,663.61
0.00
17,606.48
279,601.96
1,369.53
5,767.12
3,167.89
53,417.91
2,599,594.50
2,599,594.50

600.63
0.00
600.63
989,080.93

400.40
0.00
400.40
226,024.12

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1.Εμπορεύματα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

1,001.03
130,000.00
131,001.03
1,345,105.05

600.63
0.00
600.63
989,080.93

Υπολοιπο Ζημιων χρησης σε νέο
2,196,734.47
102,792.10

2,380,557.47
4,683.23 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)

2,299,526.57

2,385,240.70
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2.Λοιπές Προβλέψεις

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.Πελάτες

2,599,554.23

2,316,583.23

227,187.63

0.00

0.00

1,932,187.63

3. Γραμμάτια εισπρακτέα
3α.Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
6.Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά λοιπού συμ/κού
ενδιαφ.επιχειρήσεις
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκ/λών & Πιστώσεων

0.00

26,000.00

952,961.29

918,684.48 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

937,587.00
50,799.04
4,768,089.19

IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

922,246.58 ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50,799.04 1. Προμηθευτές
6,166,500.96 2. Γραμμάτια πληρωτέα
2α.Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
38,219.51 10. Μερίσματα πληρωτέα
34,947.41 11. Πιστωτές διάφοροι
73,166.92
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
8,624,908.58

1,174.91
52,113.95
53,288.86

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

7,120,904.62

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επομένων χρήσεων

129.50
129.50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

2,329.12

15,918.07
15,918.07

21,268,462.62

22,918,255.55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

21,268,462.62

22,918,255.55

3.00
1,846,030.52
236,491.80
2,082,525.32

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
3.00 1.Αλλότρια περιουσικά στοιχεία
1,775,255.75 2.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλ.
236,491.80 4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως
2,011,750.55

3.00
1,846,030.52
236,491.80
2,082,525.32

3.00
1,775,255.75
236,491.80
2,011,750.55

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσικά στοιχεία
2.Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως

1,442,649.05
1,275,322.00
167,327.05

Πλέον:1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

2,151,915.45
2,146,660.67 Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως
5,254.78 (-)Υπολοιπο ζημιων προηγ. Χρησης
(-)Διαφορες Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων
331.40
Χρήσεων
5,586.18

87.67

Σύνολο

167,414.72

Μείον:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

54,575.96

3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

112,470.88

167,046.84

104,801.35

55,563.78

367.88
-55,563.78
-55,195.90

29,050.78

Μερικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά απ(τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως
Πλέον: Εκτακτα αποτ/τα
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

0.00
0.00
0.00

Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδυνους
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: από αυτές οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος

35,485.97
509.47
0.00

52,313.86

0.00

35,995.44

-35,995.44
-91,191.34

0.00
0.00

0.00
13,745.20
0.00
4,324.27
285.00
0.00

-151,529.03 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
-29,050.78 1. Τακτικό αποθεματικό
-180,579.81 8.Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) εις νέο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
4,609.27
0.00
0.00

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Ζημιές χρήσης 2011 μετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Ζημιές χρήσης 2012
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Διαφορές
Αναπρ/ρμογής &
Επιχορηγήσεις

3,900,000.00

243,923.59

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικα

172,185.65

16,262,141.55

Σύνολο
Αποθεματικών

Υπόλοιπο
εις νέο

16,678,250.79

-214,145.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-171,443.88

3,900,000.00

243,923.59

172,185.65

16,262,141.55

16,678,250.79

-385,589.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-91,191.33

3,900,000.00

243,923.59

172,185.65

16,262,141.55

16,678,250.79

-476,781.07

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤ AH016293

0.00
-385,589.74

0.00

0.00

-476,781.08

-385,589.74

-476,781.08
-476,781.08

0.00
-385,589.74
-385,589.74

1/1-31/12/2011

-91,191.34

Σύνολο

20,364,104.93

-171,443.88

-171,443.88 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
20,192,661.05 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-91,191.33

55,563.78

29,050.78

-35,627.56

-142,393.10

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται
με
τις
λειτουργικές
δραστηριότητες:

(Μείωση) /
τραπεζών)

αύξηση

υποχρεώσεων

(πλην

85,714.13

199,040.12

1,414,083.27

-1,281,080.97

-1,737,706.37

1,343,934.41

-55563.78

-29,050.78

20,101,469.71 (Μείον):

Ο ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χρεωστικοί
τόκοι
και
συναφή
έξοδα
καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Ταμειακές
ροές
από
επενδυτικές
δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και
άϋλων παγίων στοιχείων

ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΤ AE 015510

0.00

1/1-31/12/2012

9,135.93
-171,443.88 Ζημιές χρήσης
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
0.00 Αποσβέσεις

Ξάνθη, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

171,443.88
214,145.86

-171,443.88 Προβλέψεις

-91,191.34

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011

-476,781.08

ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος
157,115.21 Κέρδη προς διάθεση

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

91,191.34
385,589.74

13,745.20

0.00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2012

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ ΑE552449

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Σύνολο
εισροών
/
(εκροών)
από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +
(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

-17,203.02
-329,100.31

73,246.66

-130,000.00
130,000.00
87.67

380.00

130,087.67

-129,620.00

179,134.58

57,058.76

179,134.58

57,058.76

-19,878.06

343.42

73,166.92

72,823.50

53,288.86

73,166.92

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
"ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ G.m.C ABEE"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τι αςν έων ρτορςρμτοέι οα ακ σκετι άι Ε ατωεηαι "ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ G.m.C ABEE"ί ρτ ρ,ρηει α, ρ ελρπς ατ α, ύ ρς τκρλργτκμύ άι ό3 άι 1εοεμΔωηρβ υ23υί τι οα ακ σκ ετι
α, ρ ελεκμσ ν ςί με αΔρλ0ς τώην ς οεδαλαην ς οατ αμεταο0 ς ωρ0 ς οατ ρς , ηςαοα ώτσφεκάι α, ρ ελεκμσ ν ς άι θωχκεν ι , ρβ έλάξε άς άμεωρμάςηα αβ χ ί οαφ0 ι οατ ρ κθε τού , ωρκσω άμαή
Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
α
γ
. ώτρηοάκά έθετ άς εβφπςά γτα άς οα σω τκά οατ επλργά , αωρβκ ηακά αβ 0 ς ν ς ρτορςρμτο0 ς οα ακ σκ εν ς κπμδ ν ςα με α Ηργτκ τοσ Λωύ β, α , ρβ , ωρώταγωσδ ρς ατ α, ύ ρ Ελλάςτού Πεςτού Ηργτκ τού Γθέώτρ οατ τι ώτα σξετι ν ς σωφων ς Συ έν ι οατ Σό ρβ
ον ώή4ήυ3Ν293Νυ2ί ύ, ν ι οατ γτα εοεηςει τι εκν εωτοέι ώτοληώει , ρβ ά ώτρηοάκά οαφρωη/ετ ν ι α, αωαη ά ει 0 κ ε ςα οαφηκ α ατ ώβςα χ ά οα σω τκά ρτορςρμτο0 ς οα ακ σκ εν ς α, αλλαγμέςν ς α, ύ ρβκ τ0 ώά αςαοωηΔεταί , ρβ ρδ εηλε ατ εη ε κε α, σ ά εη ε κε λσφρι ή
Ευθύνη του Ελεγκτή
. ώτοχ μαι εβφπςά εηςατ ςα εοδ ωσκ ρβμε γς0 μά ε, ηαβ 0 ς ν ς ρτορςρμτο0 ς οα ακ σκ εν ς με Δσκά ρς έλεγθύ μαι ή 1τεςεωγχ καμε ρς έλεγθύ μαι κπμδ ν ςα με α 1τεφςχ Λωύ β, α Ελέγθρβή ζα , ωύ β, α αβ σ α, ατ ρπς ςα κβμμρωδ ν ςύμακ ε με οαςύςει
ώερς ρλργηαι ί οαφ0 ι οατ ςα κθεώτσ/ρβμε οατ ώτεςεωγρπμε ρς έλεγθρ με κορ, ύ άς α, ύο άκά επλργάι ώτακδ σλτκάι γτα ρ εσς ρτ ρτορςρμτοέι οα ακ σκ ετι εηςατ α, αλλαγμέςει α, ύ ρβκ τ0 ώά αςαοωηΔεταήΤ έλεγθρι , εωτλαμΔσςετ ά ώτεςέωγετα ώταώτοακτ0 ς γτα
άς α, ύο άκά ελεγο το0 ς εομάωην ςί κθε τοσ με α , ρκσ οατ τι γςν κ ρ, ρτχ κετι κ τι ρτορςρμτοέι οα ακ σκ ετι ή Τ τ ε, τλεγύμεςει ώταώτοακηει Δακη/ρς ατ κ άς οωηκά ρβ ελεγο χ , εωτλαμΔαςρμέςάι άι εο ημάκάι ν ς οτςώπςν ς ρβκ τ0 ώρβι αςαοωηΔεται ν ς
ρτορςρμτο0 ς οα ακ σκ εν ςί , ρβ ρδ εηλε ατ εη ε κε α, σ ά εη ε κε λσφρι ή Οα σ ά ώτεςέωγετα αβ 0 ς ν ς εο τμχ κεν ς οτςώπςρβί ρ ελεγο χ ι εξε σ/ετ τι εκν εωτοέι ώτοληώει , ρβ κ θε η/ρς ατ με άς οα σω τκά οατ επλργά , αωρβκ ηακά ν ς ρτορςρμτο0 ς οα ακ σκ εν ς
άι ε ατωεηαι ί με κορ, ύ ρ κθεώτακμύ ελεγο το0 ς ώταώτοακτ0 ς οα σλλάλν ς γτα τι , εωτκ σκ ετι ί αλλσ ύθτ με κορ, ύ άς έοδ ωακά γς0 μάι ε, η άι α, ρ ελεκμα τού ά αι ν ς εκν εωτο0 ς ώτοληών ς άι ε ατωεηαι ή Τ έλεγθρι , εωτλαμΔσςετ ε, ηκάι άς αξτρλύγάκά άι
οα αλλάλύ ά αι ν ς λργτκ το0 ς αωθ0 ς οατ μεφύών ς , ρβ θωάκτμρ, ρτχ φάοας οατ ρβ επλργρβ ν ς εο τμχ κεν ς , ρβ έγτςας α, ύ ά ώτρηοάκάί οαφ0 ι οατ αξτρλύγάκά άι κβςρλτοχ ι , αωρβκ ηακάι ν ς ρτορςρμτο0 ς οα ακ σκ εν ςήΛτκ επρβμε ύ τ α ελεγο τοσ
εομχ ωτα , ρβ έθρβμε κ βγοες ω0 κετ εηςατ ε, αωοχ οατ οα σλλάλα γτα ά φεμελην κά άι ελεγο τοχ ι μαι γς0 μάι ή
Βάση για Γνώμη με ΕπιΔύλαξη
Κ, ύ ρς έλεγθύ μαι , ωρέοβΑας α εξχ ι ψ
φήΓ ρβι λργαωτακμρπι ρβ Εςεωγά τορπ Π::: 3 ΙΓβμμε ρθέι κε κβςώεώεμέςει ε, τθετωχ κετι « οατ Π::: υ Ι Γβμμε ρθέι κε λρτ, έι ε, τθετωχ κετι « , εωτλαμΔσςε ατ ά αξηα ο χ κεν ι με ρθ0 ς , ρβ οα σ άς ό3ή3υήυ23υ ά εκν εωτοχ λργτκ τοχ αξηα ρβι εηςατ μτοωύ εωά
οα σ » όή€€6 θτλή , εωη, ρβή
1ήΓ άς , αωρπκα θωχ κά ά ε ατωεηα ώες ώτεςχ ωγάκε α, ρκΔέκετι ε, η ν ς Ι Εξύών ς εγοα σκ ακάι « οατ ρβ Ι Λσγτρβ εςεωγά τορπ« ήΚς εηθας ώτεςεωγάφεημε Δσκά τι ώτα σξετι ρβ σωφωρβ Σό ρβ Οή4 ή υ3Ν29υ2 οατ ρβ Λή1ήυΝΝ92ό φα αςέωθρς ας » όΣ2 θτλή
, εωη, ρβή
2ήΠτα άς ας τμε 0 , τκά εςώεθύμεςν ς /άμτ0 ς οα σ άς ωεβκ ρ, ρηάκά ε, τκδ αλ0 ς α, ατ χ κεν ς κβςρλτορπ , ρκρπ » 3ήΣΝ2 θτλή, εωη, ρβ , ρβ , εωτλαμΔσςρς ατ κ α ορςώπλτα ρβ Εςεωγά τορπί ά ε ατωεηα ώες έθετ κθάμα ηκετ , ωύΔλεΑ άή
3. Πτα Δωαώέν ι οτςρπμεςα α, ρφέμα α , ρκρπ » 3ήΣ7Σ θτλή, εωη, ρβί ά ε ατωεηα ώες ώτεςχ ωγάκε τκύ, ρκει , ωρΔλέΑ ετι κε Δσωρι ν ς α, ρ ελεκμσ ν ς άι θωχ κεν ι ή
4. Τ τ δ ρωρλργτοέι β, ρθωε0 κετι άι ε ατωηαι ώες έθρβς εξε ακ εηα, ύ τι δ ρωρλργτοέι αωθέι γτα τι θωχ κετι α, ύ υ226 μέθωτ υ232ή8ι εο ρπ ρβ α δρωρλργτοσ α, ρ ελέκμα α ν ς θωχ κεν ς αβ 0 ς ώες έθρβς οα ακ εηρωτκ τοσή. ε ατωηα ώες έθετ , ωρΔεηκε
εο ημάκά ν ς , ωύκφε ν ς δ ύων ς οατ ν ς , ωρκαβξχκεν ς , ρβ , τφαςύς οα αλργτκ ρπς κε μελλρς τού δ ρωρλργτού έλεγθρ οατ ώες έθετ κθάμα ηκετ κθε τοχ , ωύΔλεΑ ά γτα αβ χ άς εςώεθύμεςά β, ρθωέν κάήΚ, ύ ρς έλεγθύ μαι ώες οα έκ ά εδτο ύ ςα α, ρο χ κρβμε
επλργά ώτακδ σλτκά γτα άς εο ημάκά ρβ πΑ ρβι άι , ωύΔλεΑ άι ̟ , ρβ βθύς α, ατ εη ατή
Γνώμη με ΕπιΔύλαξη
Οα σ ά γς0 μά μαι ί εο ύι α, ύ τι , τφαςέι ε, τ, 0 κετι ν ς φεμσ ν ς , ρβ μςάμρςεπρς ατ κ άς , αωσγωαδρ Ω‘σκά γτα Πς0 μά με Ε, τδ πλαξάΒί ρτ αςν έων ρτορςρμτοέι οα ακ σκ ετι , αωρβκ τσ/ρβς επλργαί α, ύ οσφε ρβκ τ0 ώά σ, ρΑ άί άς ρτορςρμτοχ φέκά άι
Ε ατωεηαι "ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ G.m.C ABEE" οα σ άς ό3ά 1εοεμΔωηρβ υ23υ οατ ά θωάμα ρρτορςρμτοχ άι ε, ηώρκά οατ τι αμεταοέι άι ωρέι γτα ά θωχ κά , ρβ έλάξε άς άμεωρμάςηα αβ χ κπμδ ν ςα με α Ηργτκ τοσ Λωύ β, α , ρβ , ωρώταγωσδ ρς ατ α, ύ
ρ Ελλάςτού Πεςτού Ηργτκ τού Γθέώτρ οατ τι ώτα σξετι ν ς σωφων ς Συα έν ι οατ Σόγ ρβ ον ώή4 ήυ3Ν293Νυ2ή
ΑναΔ ορά επί 5λλων Νομικών και Κανονιστικών Άεμάτων
α

Ε, αλάφεπκαμε ά κβμδ ν ςηα οατ άς ας τκ ρηθάκά ρβ , εωτεθρμέςρβ άι ’οφεκάι ρβ 1τρτοά τορπ ΓβμΔρβληρβ με τι αςν έων ρτορςρμτοέι οα ακ σκ ετι ί κ α , λαηκτα ν ς ρωτ/ύμεςν ς α, ύ α σωφωα Σό οατ ό6 ρβ Οή4 ήυ3Ν293Νυ2ή
Κφχ ςαί ό :ρβςηρβ υ23ό
. Τ ωον ύι Ελεγο χ ι Ηργτκ χ ι
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