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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  ΑΦΟΙ 

ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.  Έκθεση ελέγχου ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 με Α.Φ.Μ. : 

094299994, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 

31/12/2015 )  και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057575304000.  

 

 

Κύριοι μέτοχοι, 

Εκτελώντας την ανατεθείσα σε εμάς εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής 

χρήσης που έληξε την 31/12/2015 ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα 

της Εταιρείας σας σύμφωνα με τον Ν.4308/14. 

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με τα 

Π.Δ.409/86 και 498/87 και τον Ν.4308/14, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες. 

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία τα οποία έθεσε στη διάθεσή 

μας ενώ μας παρασχέθηκαν οι  ανάγκες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. 

Η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας  έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε 

αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση 

περιόδου. 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες 

που προβλέπονται από τις παραγράφους του άρθρου 29 του Ν.4308/14. 

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουμε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 

31/12/2015  προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών 

διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή 

διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2015, καθώς και τα αποτελέσματα 

της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

5,5 ΧΙΛ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22/08/2016 

Για την διενέργεια του ελέγχου 

 



 2 

ΣΑΡΙΚΟΥ Π ΜΑΡΙΑ                           ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΑΔΤ Σ370837                                              ΑΔΤ Τ204398 

ΑΜ 0396-40972                                          ΑΜ 0394-34782 

 


