ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. ΜΑΕ 53271/03/Β/02/33(07))
Κύριοι Μέτοχοι,
Σαν τακτικοί ελεγκτές της εταιρείας σας που ορισθήκαμε για την πέμπτη (5η) εταιρική
χρήση της εταιρείας από 1.1.2007 έως 31.12.2007, βάσει του άρθρου 34 του
Καταστατικού Σύστασης της εταιρείας, παρακολουθήσαμε τη λογιστική και
διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και ελέγξαμε τις Οικονομικές καταστάσεις και
το Προσάρτημα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της
εταιρικής χρήσεως από 1.1.2007 έως 31.12.2007. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις
ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων της
ελεγκτικής.
Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας
δόθηκαν όλες οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις. Δεν
συντρέχει περίπτωση τροποποίησης της μεθόδου απογραφής σε σχέση με
προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως.
Από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα των
εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα που περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν.
2190/1920 απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών
αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά αποδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η
Εταιρεία εφάρμοσε κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση, την ακριβή περιουσιακή
διάρθρωση και χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007
καθώς και τα αποτελέσματα χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.
Παρακαλούμε να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη που απορρέει από την εκτέλεση
των καθηκόντων, που μας ανατέθηκαν κατά την υπόλογο χρήση.
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