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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
αξία
Β.

Γ.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

113.068,02
113.068,02

106.808,45
106.808,45

6.259,57
6.259,57

111.325,02
111.325,02

100.090,35
100.090,35

11.234,67
11.234,67

117.623,83
159.720,18
8.885,52
286.229,53

55.310,23
111.595,96
0,00
166.906,19

62.313,60
48.124,22
8.885,52
119.323,34

79.673,83
109.102,52
0,00
188.776,35

45.154,61
81.264,60
0,00
126.419,21

34.519,22
27.837,92
0,00
62.357,14

ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο (ΓΙΙΙ)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.
Ι.

- ΑΡ. Μ. Α. Ε. 56534/01ΝΤ/Β/04/143(2011)

(Ποσά σε Ευρώ)
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
αξία

12.424,73
12.424,73

9.670,73
9.670,73

131.748,07

72.027,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενηςΠοσά προηγούμεχρήσεως 2013 νης χρήσεως 2012
Α.
Ι.

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογήςΕπιχορηγήσεις επενδύσεων
3α. Αφορολόγητο αποθεματικό από
επιχορηγήσεις Ν. 3299/2004
IV. Aποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Ειδικά αποθεματικά
V. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)

1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

610.859,87
6.662,15
617.522,02

285.748,68
33.837,56
319.586,24

769.291,42

628.761,92

1.171.120,99
12.500,00
54.923,12
146.010,31
2.153.845,84

932.027,22
47.727,75
114.227,85
79.329,49
1.802.074,23

0,00

249.794,00

8.418,35
909.311,63
917.729,98
3.689.097,84

11.049,91
593.978,05
605.027,96
2.976.482,43

16.647,73
43.834,65
0,00
60.482,38

4.742,44
41.586,19
122,49
46.451,12

3.887.587,86

3.106.196,09

B.
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/μένες)
- Χαρτοφυλακίου
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
IΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(138.000 μετοχές των 10 ευρώ εκάστη)
1. Καταβλημένο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

0,01

0,01

6.400,00
62.521,73
68.921,74

6.400,00
68.659,44
75.059,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις
προηγουμένων χρήσεων

Γ.

Δ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/μός βραχ/μων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

1.380.000,00

1.380.000,00

70.826,41

70.826,41

148.360,28
70.826,40
219.186,68

124.276,38
70.826,40
195.102,78

1.099.394,48

732.055,96

2.769.407,57

2.377.985,15

20.982,73

25.842,66

527.984,58
0,00
1,28
7.800,39
359.602,46
39.528,07
158.000,00
1.375,78
1.094.292,56

355.595,12
15.521,52
5.664,78
36.618,27
162.762,74
29.290,69
84.000,00
2.974,01
692.427,13

2.905,00

9.941,15

3.887.587,86

3.106.196,09

0,01

0,01

6.400,00
62.521,73
68.921,74

6.400,00
68.659,44
75.059,45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμεχρήσεως 2013
νης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Ι.

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
492,60
2. Έκτακτες ζημίες
543,75
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
34,07
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
33.855,94
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων
στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

6.938.306,87
4.761.857,90
2.176.448,97
4.182,97
2.180.631,94
667.425,06
849.488,22

535.500,77
805.176,61

1.516.913,28
663.718,66

28.784,50
12.577,73

-16.206,77
679.925,43

23.146,12

11,31
0,00
1.482,21

4.859,93
5.917,24

0,00
1.493,52

-29.009,12
650.916,31

2.518,37
398,42
6,00
0,00

51.565,96
51.565,96

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση

1.340.677,38
413.508,57

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

14.959,01

344,67
20,17
692,47

34.926,36

5.034.938,66
3.284.323,33
1.750.615,33
3.570,62
1.754.185,95

2.922,79

8.187,11
405.321,46

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

650.916,31
732.055,96
1.382.972,27
185.493,89
1.197.478,38

403.892,19
438.829,79
842.721,98
94.510,33
748.211,65

24.083,90
74.000,00
1.099.394,48
1.197.478,38

16.155,69
0,00
732.055,96
748.211,65

-1.429,27
403.892,19

45.854,07
0,00
650.916,31

45.854,07

0,00
403.892,19

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 233782

ΑΘΗΝΑ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ
Α.Δ.Τ. X 614215

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 78760 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «VARIO CLEAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»
Έκθεση επί
επί των
των Οικονομικών
Οικονομικών Καταστάσεων
Καταστάσεων
Έκθεση
Ελέγξαμε
τις
ανωτέρω
οικονομικές
καταστάσεις
της
Εταιρείας
"VARIO
CLEAN
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ -- ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ"
ΥΓΙΕΙΝΗΣ" που
που αποτελούνται
αποτελούνται από
από τον
τον ισολογισμό
ισολογισμό της
της 31
31 Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου 2013,
2011,
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "VARIO CLEAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
την κατάσταση
κατάσταση αποτελεσμάτων
αποτελεσμάτων και
και τον
τον πίνακα
πίνακα διάθεσης
διάθεσης αποτελεσμάτων
αποτελεσμάτων της
της χρήσεως
χρήσεως που
που έληξε
έληξε την
την ημερομηνία
ημερομηνία αυτή,
αυτή, καθώς
καθώς και
και το
το σχετικό
σχετικό προσάρτημα.
προσάρτημα.
την
Ευθύνη της
της Διοίκησης
Διοίκησης για
για τις
τις Οικονομικές
Οικονομικές Καταστάσεις
Καταστάσεις
Ευθύνη
είναιτην
υπεύθυνη
ΕλληνικήΓενικό
Νομοθεσία,
όπως
και για
τις εσωτερικές
δικλείδες
Η διοίκηση έχει
ευθύνη για
για την
την κατάρτιση
κατάρτιση και
και εύλογη
εύλογη παρουσίαση
παρουσίαση αυτών
αυτών των
των οικονομικών
οικονομικών καταστάσεων
καταστάσεων σύμφωνα
σύμφωνα με
με τα
τα Λογιστικά
Λογιστικά Πρότυπα
Πρότυπα που
που προδιαγράφονται
προδιαγράφονται από
από την
το Ελληνικό
Λογιστικό
Σχέδιο
καιεκείνες
τις διατάξεις
των άρθρων
42α
που και
η διοίκηση
ως απαραίτητες
ώστε
η κατάρτιση
καταστάσεων
από
ουσιώδη
ανακρίβειαδυνατή
που οφείλεται
είτε σε
απάτη είτε σε
λάθος.
έως
43γ τουκαθορίζει
κωδ.Ν. 2190/1920,
όπως
και να
γιακαθίσταται
εκείνες τιςδυνατή
εσωτερικές
δικλίδεςοικονομικών
που η διοίκηση
καθορίζειαπαλλαγμένων
ως απαραίτητες
ώστε
να καθίσταται
η κατάρτιση
οικονομικών
καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που
οφείλεται
είτεΕλεγκτή
σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του
Ευθύνη
τουευθύνη
Ελεγκτή
Η δική μας
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
Η
δική μας
ευθύνη είναικαθώς
να εκφράσουμε
γνώμη επί αυτών
των οικονομικών
καταστάσεων
τον έλεγχό
μας. διασφάλισης
Διενεργήσαμεγια
τοντοέλεγχό
σύμφωνακαταστάσεις
με τα Διεθνήείναι
Πρότυπα
Ελέγχου. από
Τα πρότυπα
απαιτούν
συμμορφωνόμαστε
κανόνες
δεοντολογίας,
και να σχεδιάζουμε
και διενεργούμε
τον έλεγχο
με σκοπό με
τηνβάση
απόκτηση
εύλογης
εάν οιμας
οικονομικές
απαλλαγμένες
ουσιώδηαυτά
ανακρίβεια.
Ο να
έλεγχος
περιλαμβάνει με
τη
κανόνες
δεοντολογίας,
να σχεδιάζουμε
καιτεκμηρίων,
διενεργούμε
τον έλεγχο
με σκοπό
τηνγνωστοποιήσεις
απόκτηση εύλογης
διασφάλισηςκαταστάσεις.
για το εάν οιΟιοικονομικές
καταστάσεις
απαλλαγμένες
από του
ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχοςτης
περιλαμβάνει
τη
διενέργεια
διαδικασιών καθώς
για την και
απόκτηση
ελεγκτικών
σχετικά
με τα ποσά
και τις
στις οικονομικές
επιλεγόμενες
διαδικασίεςείναι
βασίζονται
στην κρίση
ελεγκτή
περιλαμβανομένης
εκτίμησης των
διενέργεια
διαδικασιών
για την απόκτηση
ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά
καιαπάτη
τις γνωστοποιήσεις
στις οικονομικές
καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες
βασίζονται
κρίση του ελεγκτή
κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας
των οικονομικών
καταστάσεων,
που οφείλεται
είτε σε
είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια
αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου,
ο ελεγκτής
εξετάζειστην
τις εσωτερικές
δικλείδεςπεριλαμβανομένης
που σχετίζονται μετης
τηνεκτίμησης
κατάρτισητων
και
κινδύνων
ουσιώδους των
ανακρίβειας
των καταστάσεων
οικονομικών καταστάσεων,
οφείλεται
είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Κατά κατάλληλων
τη διενέργειαγια
αυτών
των εκτιμήσεων
κινδύνου,
ο ελεγκτής
εξετάζει
τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται
με την κατάρτιση
και
εύλογη παρουσίαση
οικονομικών
της εταιρείας, που
με σκοπό
το σχεδιασμό
ελεγκτικών
διαδικασιών
τις περιστάσεις
και όχι
με σκοπό
την έκφραση
γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας
των εσωτερικών
δικλείδων
εύλογη
παρουσίαση
των οικονομικών
της εταιρείας,
σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών
διαδικασιών
κατάλληλων
για τις περιστάσεις
όχι με σκοπό
την έκφραση
γνώμης
της
των εσωτερικών
δικλίδων
της εταιρείας.
Ο έλεγχος
περιλαμβάνεικαταστάσεων
επίσης την αξιολόγηση
της με
καταλληλότητας
των λογιστικών
αρχών
και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν
και αλλά
του εύλογου
των εκτιμήσεων
που
έγινανεπί
από
τηαποτελεσματικότητας
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση
της συνολικής
της
εταιρείας. Ο
έλεγχος
περιλαμβάνει
επίσης Πιστεύουμε
την αξιολόγηση
της
καταλληλότητας
αρχών και μεθόδων
πουκαι
χρησιμοποιήθηκαν
του εύλογου
των εκτιμήσεων
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης
των
οικονομικών
καταστάσεων.
ότι τα
ελεγκτικά
τεκμήρια των
πουλογιστικών
έχουμε συγκεντρώσει
είναι επαρκή
κατάλληλα για τη και
θεμελίωση
της ελεγκτικής
μας γνώμης.
Γνώμη
παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Κατά τη
μας,
ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
Βάση
γιαγνώμη
Γνώμη
με οι
Επιφύλαξη
ημερομηνία
αυτήυποχρεώσεις
σύμφωνα με της
τα Λογιστικά
Πρότυπα
προδιαγράφονται
από την Ελληνική
Οι
φορολογικές
εταιρίας δεν
έχουν που
εξεταστεί
από τις φορολογικές
αρχές γιαΝομοθεσία.
τις χρήσεις από 2008 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία 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
Θέμα Έμφασης
αποκτήσει
εύλογη διασφάλιση
σχετικά
μεγνώμη
την εκτίμηση
του ύψουςτην
τηςπροσοχή
πρόβλεψης
απαιτείται.
Χωρίς να διατυπώνουμε
επιφύλαξη
στη
μας, εφιστούμε
σαςπου
στο τυχόν
γεγονός
ότι στη σημείωση της παρ. 7 (γ) που παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι
Γνώμη
με Επιφύλαξη
φορολογικές
δηλώσεις των χρήσεων 2008 έως και 2010 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και
Κατά
τη γνώμη μας,
από
πιθανή επίπτωση
που μνημονεύεται
στην
"Βάση
γιαεκ’
Γνώμη
με δεν
Επιφύλαξη",
οι ανωτέρω οικονομικές
καταστάσεις
παρουσιάζουν
από
ουσιώδη
οριστικοποιηθούν.
Η εκτός
έκβαση
τουτην
φορολογικού
ελέγχουτου
δεν θέματος
είναι δυνατόν
να προβλεφθεί
στοπαράγραφο
παρόν στάδιο
και, ως
τούτου,
έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις
οικονομικές
καταστάσειςεύλογα,
σε σχέση
μεκάθε
το θέμα
αυτό. άποψη, την οικονομική
θέση
της Εταιρείας
κατά
την 31 Δεκεμβρίου
2013 καιθεμάτων
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
Αναφορά
επί Άλλων
Νομικών
και Κανονιστικών
διατάξεις
των άρθρων
42α έως
43γ
του κωδ.Ν. του
2190/1920.
Επαληθεύσαμε
τη συμφωνία
καικαι
την
αντιστοίχηση
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.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
1) 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.
2) Σημειώνουμε ότι η προτεινόμενη διανομή των κερδών της κλειομένης χρήσεως τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αθήνα, 20 Μαίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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