
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

Προς τους κ. κ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

GREEN LINE ENERGY AE 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Οι υπογεγραμμένοι α) Βαλσάμος Μιχαήλ του Νικολάου και της Αγγελικής, 

Οικονομολόγος, και β) Ζεληλίδης Μιλτιάδης του Γεωργίου και της Αθηνάς, 

Οικονομολόγος, ελέγξαμε τις  Οικονομικές Καταστάσεις καθώς το σχετικό 

Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρίας GREEN LINE ENERGY AE της εταιρικής 

χρήσεως που έληξε  την 31η Δεκεμβρίου 2012. Ο έλεγχος μας πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας σας 

στις 20/4/2013. 

Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους λογιστικού 

απολογισμού των εργασιών των εγκαταστάσεων της εταιρίας, έγινε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 37 του Κ. Ν 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και τις 

ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες 

ελεγκτικής και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία  

και μας  δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που 

ζητήσαμε.  

Η εταιρία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και 

το κόστος παραγωγής και πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία 

προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του κόστους.  

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως Διαχειρίσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των  Μετόχων, με τις 

σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις . 

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του 

άρθρου 43 α του κωδ.Ν.2190/1920. 

Από τον παραπάνω έλεγχο δεν προέκυψαν διαφορές ή παραλήψεις. 

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από 

τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, την 

περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2012, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την 

ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι 

οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές. 

Έπειτα από τα παραπάνω σας προτείνουμε κύριοι μέτοχοι την έγκριση του 

Ισολογισμού της χρήσης 2012 καθώς και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης 

που τον συνοδεύει. 

Θεσσαλονίκη : 30/4/2013 

Οι Ελεγκτές 

 

Ζεληλίδης Μιλτιάδης του Γεωργίου 

Αρ.Ο.Ε.: 0393/34200 

Βαλσάμος Μιχαήλ του Νικολάου 

Αρ.Ο.Ε. : 0070076/2004 

 


