
                

 

                              ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Α.Ε. 

                              ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

                               Φ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα 

                               Τηλ. 210 8691100 – Fax 210 8617328 

                               Site: www.solae.gr    e-mail: solaeoe@otenet.gr 

 

 
 

EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ   ΟΡΚΩΤΟΥ   ΕΛΕΓΚΤΗ   ΛΟΓΙΣΤΗ 

 Προς τους κ.κ. Μετόχους της  Ανώνυµης Εταιρείας«ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» 
 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 

Ανώνυµης Εταιρείας «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε», οι  οποίες  αφορούν  τις «εταιρικές» 

και «επενδύουσας» όπου περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης 

οι συµµετοχές της εταιρείας σε  δύο συγγενείς  Ανώνυµες Εταιρίες. Αυτές οι 

οικονοµικές καταστάσεις  αποτελούνται από τους  ισολογισµούς της 30ης  

Σεπτεµβρίου  2007 και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εννιάµηνης περιόδου που έληξε 

αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και την περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 

πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας 

έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της 

ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική 

πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός 

συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση 

την επισκόπησή µας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 

2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται 

από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο 



παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη 

διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από άτοµα 

που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή 

κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας 

εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που 

διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν 

µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 

στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί 

σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 

ΣΣυυµµππέέρραασσµµαα  εεππιισσκκόόππηησσηηςς    

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας 

οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση 

οικονοµική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30
η
 Σεπτεµβρίου 2007, τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για την εννιάµηνη 

περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

ΑΘΗΝΑ, 22  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2007. 
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