
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ  -ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 7256201000 -  (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης  χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία κλειόμενης προηγούμενης

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.428,52 1.428,51 0,01 1.428,52 1.428,51 0,01 χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 58.979,78 58.979,68 0,10 58.979,78 58.979,68 0,10 Α. ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ

60.408,30 60.408,19 0,11 60.408,30 60.408,19 0,11 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο

Γ. ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (565.100 μετοχές των 10,00 Ευρώ)

Ι. Ασώματες  Ακινητοποιήσεις 1. Καταβλημένο 5.151.000,00 5.151.000,00

1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 1.516.032,20 760.462,04 755.570,16 989.447,10 608.543,84 380.903,26 2. Οφειλόμενο 500.000,00 0,00

2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ/κής ιδιοκτησίας 1.987.100,00 1.088.708,27 898.391,73 1.827.100,00 892.508,27 934.591,73 5.651.000,00 5.151.000,00

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 247.492,71 212.752,13 34.740,58 230.224,56 183.482,27 46.742,29

3.750.624,91 2.061.922,44 1.688.702,47 3.046.771,66 1.684.534,38 1.362.237,28 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια

ΙΙ. Ενσώματες  Ακινητοποιήσεις  1. Τακτικό αποθεματικό 20.611,14 20.611,14

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα 150.294,00 43.617,82 106.676,18 115.294,00 30.808,66 84.485,34

4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις 31.915,00 0,00 31.915,00 0,00 0,00 0,00 V. Αποτελέσματα  εις νέον

5. Μεταφορικά μέσα 75.146,00 35.759,30 39.386,70 75.146,00 28.244,67 46.901,33 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο (4.915.541,13) (4.616.847,28)

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 426.483,97 285.837,34 140.646,63 321.493,52 252.528,75 68.964,77

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 683.838,97 365.214,46 318.624,51 511.933,52 311.582,08 200.351,44 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+ΑΙV+ΑV) 756.070,01 554.763,86

ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 22.562,41 14.102,41 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο πάγιου ενεργητικού  (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.029.889,39 1.576.691,13 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  1. Προμηθευτές 4.098.278,41 2.475.843,27

Ι. Αποθέματα 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 65.498,75 59.879,67

1. Εμπορεύματα 2.461.559,53 3.028.291,59  3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων 4.456.482,58 4.054.885,94

4. Α' & Β' Υλες, Υλικά & Είδη Συσκευασίας 10.917,06 0,00  4. Προκαταβολές πελατών 22.692,34 4.196,14

5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 486.195,52 0,00  5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 376.894,72 321.901,35

2.958.672,11 3.028.291,59  6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 233.740,69 242.188,14

ΙΙ. Απαιτήσεις 11. Πιστωτές διάφοροι 776.800,21 771.240,72

1. Πελάτες 3.990.738,09 3.407.317,34 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 10.030.387,70 9.463.735,09

Μείον: Προβλέψεις 0,00 3.990.738,09 104.123,09 3.303.194,25

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1.927.856,94 1.486.139,54 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 177.645,73 177.645,73 2. Έξοδα  χρήσεως δουλευμένα 1.226.558,98 1.537.246,34

4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 500.000,00 0,00

11. Χρεώστες διάφοροι 56.856,13 111.093,86

12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων 69.538,83 66.844,51

6.722.635,72 5.144.917,89

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

2. Ομολογίες 3.906,65 4.246,65

Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 3.126,15 2.471,65

780,50 1.775,00

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 898,20 876,71

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 295.899,21 269.593,00

296.797,41 270.469,71

Σύνολο  Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ+ ΔΙΙΙ+ΔΙV) 9.978.885,74 8.445.454,19

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 4.241,45 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 12.013.016,69 10.022.145,43 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 12.013.016,69 10.022.145,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΧΡΗΣΕΩΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ   ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης  Δεκεμβρίου   2014  (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ποσά Ποσά

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως κλειόμενης προηγούμενης

Κύκλος  εργασιών χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Πωλήσεις εμπορευμάτων 14.135.940,79 13.399.004,05 Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) - Κέρδη χρήσεως (298.693,85) (1.367.485,31)

Πωλήσεις υπηρεσιών 9.550.106,94 23.686.047,73 8.800.494,90 22.199.498,95 (-) Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων (4.616.847,28) (3.249.361,97)

Μείον:  Κόστος πωλήσεων Υπόλοιπο (4.915.541,13) (4.616.847,28)

Κόστος πωλήσεων εμπορευμάτων 8.398.913,68 9.006.576,02 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος  -  -

Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών 4.179.562,15 12.578.475,83 3.474.065,04 12.480.641,06 Ζημίες εις νέο (4.915.541,13) (4.616.847,28)

Μικτά αποτελέσματα - Κέρδη εκμεταλλεύσεως 11.107.571,90 9.718.857,89

Πλέον:   1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 29.441,86 24.457,29

                Σύνολο 11.137.013,76 9.743.315,18

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.203.172,27 3.361.617,48

             3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 9.024.064,70 11.227.236,97 7.481.257,40 10.842.874,88

Μερικά αποτελέσματα  (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως (90.223,21) (1.099.559,70)

ΠΛΕΟΝ:

            4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 223,48 1.812,27

 Μείον:

     1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων 654,50 0,00

            3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 310.550,78 311.205,28 (310.981,80) 270.982,48 270.982,48 (269.170,21)

Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες)  Εκμεταλλεύσεως (401.205,01) (1.368.729,91)

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 31,33

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 49,13 2.452,01

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 1.438.204,55 1.438.253,68 0,00 2.483,34

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.661,06 180,00

3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1.334.081,46 1.335.742,52 102.511,16 1.058,74 1.238,74 1.244,60

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες) (298.693,85) (1.367.485,31)

ΠΛΕΟΝ

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 442.380,44 344.868,77

Μείον :  Οι από αυτές ενσωματωμένες

 στο λειτουργικό κόστος 442.380,44 0,00 344.868,77 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες)  ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων (298.693,85) (1.367.485,31)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Λογιστής

και Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΒΑΣ        ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ

 Α.Δ.Τ.  Τ 079649             Α.Δ.Τ.  ΑΚ 214382 Α.Δ.Τ. AM 124385 ΑΔΤ- Χ 688681 - Αρ. Αδ. 0025306 Α' τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυμης  Εταιρείας  "WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε."

Αθήνα , 9 Ιουνίου  2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ

Αρ Μ  ΣΟΕΛ  14981

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα,   

Αρ Μ  ΣΟΕΛ  125

Αθήνα 5 Ιουνίου 2015

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, 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 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. 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 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα : 
1. Στο λογαριασμό του ενεργητικού «Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης» είχαν καταχωρηθεί σε προηγούμενες χρήσεις έξοδα τα οποία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, έπρεπε να είχαν βαρύνει τις χρήσεις κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν, με συνέπεια η παρούσα χρήση να 
επιβαρυνθεί με τις διενεργηθείσες στη χρήση αποσβέσεις των εξόδων αυτών, ποσού 99 χιλ ευρώ. Με το ποσό αυτό έπρεπε να είχαν επιβαρυνθεί τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού καθώς και τα ίδια κεφάλαια, εμφανίζονται 
αυξημένα κατά ποσό Ευρώ 282 χιλ.  
2. Σε αντίθεση με τις αρχές που προβλέπονται από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο  οι αποσβέσεις των διαμορφώσεων σε ακίνητα τρίτων διενεργούνταν με βάση τους προβλεπόμενους για τα ιδιόκτητα κτίρια συντελεστές απόσβεσης με συνέπεια, τα αποτελέσματα χρήσεως να έχουν επιβαρυνθεί 
με  αποσβέσεις ποσού Ευρώ 12,9 χιλ. και  η αναπόσβεστη αξία των εν λόγω διαμορφώσεων και τα ίδια κεφάλαια, να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό Ευρώ 71,6 χιλ.  
3. Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 233.000. Σε αντίθεση με τις αρχές που προβλέπονται από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για 
την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 140.000. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ  140.000 και τα 
αποτελέσματα της κλειόμενης  και των προηγούμενων χρήσεων  αυξημένα κατά ευρώ  36.000 και ευρώ 104.000 αντίστοιχα. 
4. Σε αντίθεση με τις αρχές που προβλέπονται από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014,ο συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 
Ευρώ 317 χιλ., με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά Ευρώ 317 χιλ. ,  τα ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά Ευρώ 317 χιλ. και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά 13 χιλ. ευρώ .  
5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας , από την μετατροπή της οποίας προήλθε , δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 και 2011. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 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 σχετικά με την εκτίμηση του 
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Επιπλέον για τη χρήση 2011 η εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό 
κυρώσεις. 
Γνώμη με επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1, 2, 3 και 4 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 5, που μνημονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονομική θέση της Εταιρείας «WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, 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 42α 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 των Διαχειριστών με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/20. 

 Σημειώσεις : 1)  Η εταιρία  προήλθε απο την μετατροπή της WINMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διαταγές του Ν.2166/93 και με ημερομηνία μετασχηματισμού την 31/12/2013. 2) Ορισμένα κονδύλια του Ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης αναμορφώθηκαν για να 
καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.  3) Για τη χρήση 2014  η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου  65Α  Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και 
το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 


