
 

                                            ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

Επί των  ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την πρώτη εταιρική χρήση 

(από 01/01/2013 έως 31/12/2013) 

Προς τους κ.κ.  

Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GENERAL DOMESIC 
APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».με Α.Μ.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε.69425/62/Β/10/32 
 

Κύριοι Μέτοχοι 

Με την απόφαση της  B’ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  30 Ιουνίου  του 

έτους 2013 οριστήκαμε ελεγκτές για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεις  της  εται-

ρίας από 01/01/13 έως 31/12/2013.i  

Από την Εταιρία σας τηρήθηκαν όλα τα βιβλία και τα στοιχεία Γ΄ κατηγορίας όπως και 

από το Π Δ. 186/92 ( Κ. Β. Σ.). Η ελεγχόμενη χρήση είναι  δωδεκάμηνη και  για όλη 

αυτή την περίοδο  ελέγχθηκε  η εφαρμογή του νόμου για την τήρηση των βιβλίων – 

στοιχείων και των λογαριασμών. 

Όλα τα βιβλία και στοιχεία, καθώς και κάθε έγγραφο που κρίθηκαν αναγκαία, απαραί-

τητα και σκόπιμα για τον έλεγχό μας, τέθηκαν στην διάθεσή μας κυρίως για την ακρί-

βεια των παραστατικών  – εγγραφών  στα βιβλία. 

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που αποτελούνται από τον ισο-

λογισμό της 31/12/2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων,ii τον πίνακα διαθέσεως α-

ποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτη-

μα. 

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/20 και 

τα Ελεγκτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας 

δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. 

Λάβαμε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων.iii 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητι-

κού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. 

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/20. 

Από τον έλεγχο αυτό και την αντιπαραβολή που κάναμε στις οικονομικές καταστάσεις 

και στοιχεία της εταιρίας και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών 

διατάξεων του Κ.Β.Σ. που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει 

παραδεκτές , την περιουσιακή διάρθρωση, τους λογαριασμούς του Ισολογισμού και 

τις αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία, διαπιστώσαμε ότι όλες οι εγγραφές είναι σύννο-

μες , στηρίζονται σε νόμιμα και πραγματικά παραστατικά, τα δε ποσά που αναγράφο-

νται στον Ισολογισμό ανταποκρίνονται πλήρως και συμφωνούν με τα υπόλοιπα των 

αντιστοίχων λογαριασμών που εμφανίζονται στα βιβλία της Εταιρίας. 



Κατά συνέπεια και ύστερα από τα παραπάνω, αποφαινόμαστε ότι ο Ισολογισμός της 

Εταιρίας σας για την 31η Δεκεμβρίου 2013 και ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης 

απεικονίζουν την πραγματική  θέση και αληθινή κατάσταση της Εταιρίας και προτεί-

νουμε στην Γενική  Συνέλευση  να εγκρίνετε τον Ισολογισμό Χρήσης 01.01.2013 – 

31.12.2013, συγχρόνως δε παρακαλούμε να μας απαλλάξετε από κάθε παραπέρα ευ-

θύνη για τη χρήση αυτή. 

 

Θεσσαλονίκη  30 Απριλίου 2014 
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