
ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 
 
Προς τους µετόχους της  ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
 
 

Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 
ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 
30 Ιουνίου  2005. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. 
 

Η επισκόπηση µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 
Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική 
αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και 
πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις 
οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας 
µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται 
στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση 
ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα 
έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. 

Βασιζόµενοι στην διενεργηθείσα επισκόπηση επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις 
προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συµµόρφωσή τους µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, 
επισηµαίνουµε τις αναφορές που γίνονται στη Σηµείωση 3.5. που περιέχεται στο προσάρτηµα 
των οικονοµικών καταστάσεων, αναφορικά µε τις εκκρεµούσες φορολογικές δηλώσεις της 
εταιρείας. Οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές ακόµη, µε 
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το 
χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν 
είναι δυνατόν να προβλεφθεί και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 
οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

Επίσης επισηµαίνουµε το γεγονός ότι, όπως εκτενέστερα αναφέρεται στη Σηµείωση 
3.19 κατά την 30 Ιουνίου 2005, η εταιρεία αναγνώρισε ετεροχρονισµένες φορολογικές 
ελαφρύνσεις και, κατ’ επέκταση, ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις, συνολικού 
ύψους € 688.344,80. Η ρευστοποίηση του περιουσιακού αυτού στοιχείου συναρτάται από την 
πραγµατοποίηση, στο µέλλον, επαρκών κερδών προς κάλυψη των συσσωρευθείσων ζηµιών.  

 
Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2005 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 
 
Προς τους µετόχους της  ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
 
 

Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
του Οµίλου εταιρειών της ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., της 
εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου  2005. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. 
 

Η επισκόπηση µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 
Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική 
αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που 
θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος 
της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία 
που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση 
και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, 
η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. 

Βασιζόµενοι στην διενεργηθείσα επισκόπηση επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις 
προαναφερόµενες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί 
η συµµόρφωσή τους µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, 
επισηµαίνουµε τις αναφορές που γίνονται στη Σηµείωση 3.5. που περιέχεται στο προσάρτηµα 
των οικονοµικών καταστάσεων, αναφορικά µε τις εκκρεµούσες φορολογικές δηλώσεις των 
εταιρειών του οµίλου. Οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές 
ακόµη, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των 
φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

Επίσης επισηµαίνουµε το γεγονός ότι, όπως εκτενέστερα αναφέρεται στη Σηµείωση 
3.19 κατά την 30 Ιουνίου 2005, η µητρική εταιρεία αναγνώρισε ετεροχρονισµένες 
φορολογικές ελαφρύνσεις και, κατ’ επέκταση, ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις, 
συνολικού ύψους € 688.344,80. Η ρευστοποίηση του περιουσιακού αυτού στοιχείου 
συναρτάται από την πραγµατοποίηση, στο µέλλον, επαρκών κερδών προς κάλυψη των 
συσσωρευθείσων ζηµιών.  

Ακόµη, εφιστούµε την προσοχή σας ότι επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΝ Α.Ε.∆.Α.Ε. είναι µικρότερα του ενός δεκάτου 1/10 του µετοχικού της 
κεφαλαίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 
2190/1920.  

Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2005 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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