
         ASEA BROWN BOVERI A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

    ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4611/01ΑΤ/Β/86/195/98   ΓΕΜΗ 000358101000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο      Ποσά   κλειομένης  χρήσεως 2014        Ποσά προηγουμένης  χρήσεως   2013 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ.
B. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 916.153,14 743.996,79 172.156,35 937.882,34 914.492,88 23.389,46 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο

916.153,14 743.996,79 172.156,35 937.882,34 914.492,88 23.389,46 1.Καταβλημένο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    (40.268 κοινές μετοχές των 42,73 EUR. εκάστη) 1.720.651,64 1.720.651,64
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ.∆ιαφορά από έκδοση μετοχών
 1.Γήπεδα-οικόπεδα 4.050.359,28 0,00 4.050.359,28 4.050.359,28 0,00 4.050.359,28   υπέρ το άρτιο 11.766,80 11.766,80
 3.Κτίρια & τεχνικά έργα 12.828.184,13 7.576.494,40 5.251.689,73 12.825.983,12 7.064.162,73 5.761.820,39 ΙΙΙ.∆ιαφορές αναπροσαρμογής-
 4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις &    Επιχορηγήσεις επενδύσεων
   λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 1.506.192,73 1.290.821,57 215.371,16 1.459.861,66 1.242.741,83 217.119,83 2.∆ιαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
 5.Μεταφορικά μέσα 429.081,50 405.695,61 23.385,89 421.845,43 417.066,98 4.778,45    λοιπών περιουσιακών στοιχείων 503.487,49 503.487,49
 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 2.520.763,34 2.379.814,07 140.949,27 2.507.850,46 2.392.652,65 115.197,81 ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
   Σύνολο ακινητοποιήσεων 21.334.580,98 11.652.825,65 9.681.755,33 21.265.899,95 11.116.624,19 10.149.275,76 1.Τακτικό αποθεματικό 1.465.533,11 1.465.533,11

 3.Ειδικά αποθεματικά αρθ.3 Ν 2954/2001 2.460.592,88 2.460.592,88
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες 4.Έκτακτα αποθεματικά αρθ.8 Ν 2578/98 6.251,52 6.251,52
    χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 5.Αφορολόγητα αποθεματικά
 1.Συμμετοχές σε συνδεδ. επιχειρήσεις 440.668,92 0,00    ειδικών διατάξεων-νόμων 805.744,32 805.744,32
 7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 148.701,90 148.632,44 6.Αποθεματικά από έσοδα

589.370,82 148.632,44    φορολ/ντα κατ ειδικό τρόπο. 269.110,17 1.019.631,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ.ΙΙ.+Γ.ΙΙΙ.) 10.271.126,15 10.297.908,20 5.007.232,00 5.757.752,84
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V.Αποτελέσματα εις νέον
Ι.Αποθέματα   Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον 7.617.168,55 8.555.415,19
 1.Εμπορεύματα 9.389.985,95 9.205.768,87    ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α.Ι.+Α.ΙΙ.+Α.ΙΙΙ.+Α.ΙV.+Α.V.) 14.860.306,48 16.549.073,96
 2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή 802.954,00 2.027.580,09 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
3α.Εργα  σε εξέλιξη 3.111.027,83 1.389.490,46 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά-    λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.220.482,00 3.557.044,00
   ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας 1.976.680,15 2.092.318,15 2.Λοιπές προβλέψεις 2.630.875,00 591.482,00
 5.Προκατ/λές για αγορές αποθεμάτων 319.523,38 648.655,50 6.851.357,00 4.148.526,00

15.600.171,31 15.363.813,07 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Απαιτήσεις ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 1.Πελάτες 32.918.933,69 27.051.018,73 1.Προμηθευτές 20.107.931,68 17.136.837,64
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψειs 2.989.092,26 29.929.841,43 2.161.223,41 24.889.795,32 3.Τράπεζες λογαριασμοί
2.Γραμματια εισπρακτέα    βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 1.031.313,09 1.083.319,20
 - Χαρτοφυλακίου 46.677,44 46.677,44 4.Προκαταβολές πελατών 2.274.220,79 1.415.812,03
 - ΣτιςΤράπεζες για είσπραξη 0,00 46.677,44 0,00 46.677,44 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 3.288.619,94 1.522.060,94
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση 2.738,36 2.738,36 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 748.273,31 826.553,07
3α.Επιταγές εισπρακτέες 4.712.950,07 3.512.883,56 8.Υποχρεώσειs  πρόs συνδ/νεs  επιχειρήσειs 17.500.000,00 18.000.000,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση 497.741,99 740.721,86 10.Μερίσματα πληρωτέα 607.922,51 559.325,63
 8.∆εσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων 11.Πιστωτές διάφοροι 846.631,66 700.904,84
 10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες-χρεώστες 4.600.311,22 4.663.034,72 46.404.912,98 41.244.813,35
   ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις 4.600.311,22 0,00 4.663.034,72 0,00    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Ι.+Γ.ΙΙ.) 46.404.912,98 41.244.813,35
 11.Χρεώστες διάφοροι 1.175.313,59 1.589.643,59
 12.Λογ/σμοί διαχειρησεως προκ/λών-πιστώσεων 2.758,55 15.401,00

36.368.021,43 30.797.861,13
IV.∆ιαθέσιμα
 1.Ταμείο 7.010,62 11.383,16
 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 5.259.032,14 5.358.679,07

5.266.042,76 5.370.062,23

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆.Ι.+∆.ΙΙ.+∆.IV.) 57.234.235,50 51.531.736,43
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 83.310,10 108.581,05 ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 93,09 60.282,39 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.428,33 61.772,73
 3.Λοιποί  μεταβατικοί  λογ/σμοί  ενεργητικού 954.052,05 344.504,22 3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού 591.968,45 362.215,71

1.037.455,24 513.367,66 598.396,78 423.988,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β.+Γ.+∆.+Ε.) 68.714.973,24 62.366.401,75  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α.+Β.+∆.) 68.714.973,24 62.366.401,75

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
    και εμπραγμάτων ασφαλειών 17.544.410,11 21.482.269,73    και εμπραγμάτων ασφαλειών 17.544.410,11 21.482.269,73

17.544.410,11 21.482.269,73 17.544.410,11 21.482.269,73

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

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ      Ποσά   κλειομένης  χρήσεως  2014       Ποσά προηγουμένης  χρήσεως   2013 Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ.
 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 88.414.943,04 79.618.871,51 χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
 Μείον  : Κόστος πωλήσεων 69.732.787,78 62.403.466,84   Καθαρά αποτ/σματα (κέρδη) χρήσεως 117.957,88 1.193.381,86
 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 18.682.155,26 17.215.404,67 + Υπόλοιπο αποτ/σμάτων (κερδών)
 Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 343.156,14 52.230,59    προηγουμένων χρήσεων 8.555.415,19 8.561.148,95
ΣΥΝΟΛΟ 19.025.311,40 17.267.635,26 - ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου (φόρου εισοδ.)
 ΜΕΙΟΝ :    προηγουμένων χρήσεων 0,00 5.733,75
 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.909.337,15 5.254.599,60 750.520,84 0,00
 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10.357.770,95 15.267.108,10 10.412.036,35 15.666.635,95
 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 3.758.203,30 1.600.999,31 ΣΥΝΟΛΟ 9.423.893,91 9.748.797,06
 Πλέον : ΜΕΙΟΝ :
 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 18.196,14 26.317,46 1.052.462,56 545.190,72

18.196,14 26.317,46 142.598,96 0,00
 Μείον : 3.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο  
 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 413.473,23 413.473,23 -395.277,09 617.136,77 617.136,77 -590.819,31    λειτουργικό κόστος φόροι 3.741,96 88.866,38
 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 3.362.926,21 1.010.180,00 Κέρδη προς διάθεση 8.225.090,43 9.114.739,96
 ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα
 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 333.818,25 753.275,32 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
 2.Έκτακτα κέρδη 279.597,03 433.397,47
 3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 135.641,62 159.461,77 2.  Πρώτο μέρισμα 607.921,88 559.324,77
 4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 244.056,15 393.719,27 8.  Υπόλοιπο κερδών εις νέον 7.617.168,55 8.555.415,19

993.113,05 1.739.853,83 8.225.090,43 9.114.739,96
 Μείον :
 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 292.742,86 542.902,67
 2.Έκτακτες ζημίες 50.946,24 112.193,66
 3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 22.006,00 124.063,68
 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 3.872.386,28 4.238.081,38 -3.244.968,33 777.491,96 1.556.651,97 183.201,86
Οργανικά & έκτακτα (κέρδη) αποτ/τα 117.957,88 1.193.381,86
 ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων 716.756,40 703.091,34
 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
            στο λειτουργικό κόστος 716.756,40 0,00 703.091,34 0,00
 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 117.957,88 1.193.381,86

             Μεταμόρφωση, 24-06-2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

        ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆.ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ

              Α.∆.Τ.   AI628439/11              Α.∆.Τ.   Σ052937/97                  Α.∆.Τ.  AΖ082847/07

    ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.Α' ΤΑΞΗΣ 0016119

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 
Κωνσταντίνος Τσέκας

(Α.Μ.ΣΟΕΛ 19421)
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ (ΤΚ 151 25)
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 107

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
(1) Στους λογαριασμούς των αποθεμάτων περιλαμβάνονται βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα λογιστικής αξίας ευρώ 2.486 χιλιάδων, έναντι των οποίων η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού € 2.280 χιλιάδων. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε 
ότι η σχηματισθείσα από την Εταιρεία πρόβλεψη έπρεπε να καλύπτει το σύνολο της αξίας των αποθεμάτων αυτών, εκ της οποίας ποσό ύψους €1.948 χιλιάδες έπρεπε να είχε σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης 
συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με συνέπεια, η αξία των αποθεμάτων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 206 χιλιάδες και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης μειωμένα 
κατά € 1.948χιλιάδες.
(2) Στις απαιτήσεις από πελάτες κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2014 περιλαμβάνονται βραδέως κινούμενες και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 8.050 χιλιάδων, έναντι των οποίων η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ευρώ 7.590 χιλιάδων για την 
κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση αυτών. Κατά την εκτίμηση μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για το συνολικό ποσό των ευρώ 8.050 χιλιάδων. Ο μη σχηματισμός της 
απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά 
ευρώ 460 χιλιάδες. 
(3) Oι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008 έως και 2010 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση 
των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του 
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις  επιπτώσεις των θεμάτων υπ’ αριθμό 1 και 2, και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος υπ’ αριθμό 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεμβρίου 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 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

 1.Φόρος εισοδήματος :   χρήσης
 2.Φόρος Αποθεματικών αρ.72 Ν.4172/2013

+Αποθεματικά απο έσοδα φορολ/ντα κατ.ειδικό τρόπο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων.
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Asea Brown Boveri A.E.» (η Εταιρεία), που 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 διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες 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 δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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.


