
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 3.261,19 3.261,19 0,00 3.261,19 3.261,19 0,00 I. Kεφάλαιο Mετοχικό 

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 254.869,59 188.787,94 66.081,65 237.648,71 163.609,26 74.039,45 1. Καταβλημένο (242.659 μτχ των 30 €) 7.279.542,81 4.705.050,00

258.130,78 192.049,13 66.081,65 240.909,90 166.870,45 74.039,45 2. Οφειλόμενο 227,19 240.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7.279.770,00 4.945.050,00

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.502.080,00 0,00

1. Γήπεδα-οικόπεδα 571.974,29 0,00 571.974,29 551.362,31 0,00 551.362,31 ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 2.729.191,22 1.380.132,14 1.349.059,08 2.534.882,04 1.264.206,16 1.270.675,88 2. Διαφ.από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ. 20.611,98 0,00

4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ. 33.195,65 33.195,22 0,43 33.195,65 31.982,05 1.213,60 3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 0,00 28.271,74

5. Μεταφορικά μέσα 207.837,92 161.146,40 46.691,52 207.837,92 144.099,51 63.738,41 20.611,98 28.271,74

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 964.372,57 734.594,99 229.777,58 816.705,95 661.599,85 155.106,10 IV. Aποθεματικά κεφάλαια

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 4.506.571,65 2.309.068,75 2.197.502,90 4.143.983,87 2.101.887,57 2.042.096,30 1. Τακτικό αποθεματικό 222.096,19 222.096,19

ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις 5. Αφορ/γητα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων 408.464,81 408.464,81

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 723.000,00 698.000,00 630.561,00 630.561,00

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 97.883,21 40.673,21 V. Aποτελέσματα εις νέο 

820.883,21 738.673,21 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 0,00 72.537,72

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 3.018.386,11 2.780.769,51 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -33.492,83 0,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -33.492,83 72.537,72

I. Αποθέματα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIΙΙ+AΙV+ΑV) 11.399.530,15 5.676.420,46

1. Εμπορεύματα 2.562.937,47 1.855.999,32 Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ

4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλ.& είδη συσκ. 106.783,39 132.657,98 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 225.699,77 667.214,98 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 5.596.572,81

2.895.420,63 2.655.872,28  II. Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

II. Απαιτήσεις 1. Προμηθευτές 488.444,38 771.356,06

1. Πελάτες 4.152.051,21 4.479.372,70 2α. Επιταγές πληρωτέες 24.187,17 6.902,51

Μείον: Προβλέψεις 4.062,76 4.147.988,45 100.927,41 4.378.445,29 3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων 1.129.165,32 1.433.188,03

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 4. Προκαταβολές πελατών 417.712,54 347.393,65

- Χαρτοφυλακίου 1.941.110,14 3.207.096,93 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 27.262,35 87.943,72

- Στις τράπεζες 148.641,75 2.089.751,89 544.224,07 3.751.321,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 202.292,56 116.900,87

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 752.246,14 490.651,38 11. Πιστωτές διάφοροι 488.412,06 828.918,33

4. Γραμματια εισπρακτέα 16.653,48 0,00 2.777.476,38 3.592.603,17

10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 26.632,27 2.297,29 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.777.476,38 9.189.175,98

11. Χρεώστες διάφοροι 23.223,45 318.118,47

7.056.495,68 8.940.833,43

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 40.861,36 36.668,41

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.122.573,08 534.634,46

1.163.434,44 571.302,87 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 11.115.350,75 12.168.008,58 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 40.684,73 23.834,20

E. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 153.741,19

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 17.872,75 20.354,29 40.684,73 177.575,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) 14.217.691,26 15.043.171,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) 14.217.691,26 15.043.171,83

Σημειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων πραγματοποιήθηκε στο 2012. 2. Ο μέσος όρος προσωπικού στην χρήση ανήλθε σε 98 άτομα. 3. Στις 31/12/2012 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε αποφασίσε την αύξηση του μετοχικού κατά 

δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια είκοσι (2.334.720,00) ευρώ και τρία εκατομμύρια πεντακόσιες δύο χιλιάδες ογδόντα (3.502.080,00) ευρώ υπέρ το άρτιο με κεφαλαιοποίηση της υποχρέωσης της εταιρίας ποσού 5.596.572,81€ και με 

καταβολή μετρητών ποσού 240.227,19€ με την έκδοση εβδομηντά εφτά χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι τεσσάρων (77.824) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μια. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εφτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα 

εννιά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα (7.279.770,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες πενήντα εννιά (242.659) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια.

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 11.091.742,61 12.022.784,40 Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως 13.751,27 175.071,07

Μείον: Κόστος πωλήσεων 6.943.398,00 6.957.774,59 (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/σμάτων προηγ.χρήσεων 72.537,72 197.897,20

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 4.148.344,61 5.065.009,81 (-) Διανομή κερδών στους μετόχους -72.537,72 -197.897,20 

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 80.309,14 98.801,25 Σύνολο 13.751,27 175.071,07

Σύνολο 4.228.653,75 5.163.811,06 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 24.637,01 55.380,29

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.689.260,84 1.991.142,04 2. Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτ.κόστος φόροι 22.607,09 41.823,14

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 2.389.902,53 4.079.163,37 2.839.854,36 4.830.996,40 Ζημίες εις νέον ή Κέρδη προς διάθεση -33.492,83 77.867,64

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 149.490,38 332.814,66 H διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 603,29 1.160,25 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 5.329,92

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 199.269,57 -198.666,28 173.566,34 -172.406,09 8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο -33.492,83 72.537,72

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες /κέρδη) εκμεταλλεύσεως -49.175,90 160.408,57 -33.492,83 77.867,64

II. ΠΛEON (ή Μείον): EKTAKTA AΠOTEΛEΣMATA

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 109.251,07 32.525,94

Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 35.589,08 17.863,44

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 10.734,82 46.323,90 62.927,17 0,00 17.863,44 14.662,50

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) 13.751,27 175.071,07

Mείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 228.733,72 271.304,16

Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος 228.733,72 0,00 271.304,16 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 13.751,27 175.071,07

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ OΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΝΗΣ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Λ. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 693883 AP. AΔ. 0053228 Α' ΤΑΞΗΣ - A.Δ.T. Φ 469917

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΕΝΕΡΤΖΑΙΕΡΣ BIOTEXNIA ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ENERGIER’S A.E.”

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΚΝΗΣ ΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Δ.Τ. Ρ 170443

Θεσσαλονίκη, 20/05/2013

Αθήνα,  6 Ιουνίου 2013

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Δελημάνης

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29211

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΕΡΤΖΑΪΕΡΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ.: ''ENERGIER'S A.E."

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

                              IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ETAIPIKH XPHΣH ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47758/062/Β/2000/0321 - Γ.Ε.ΜΗ. 058435604000 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ENERGIER’S Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,  καθώς και το σχετικό προσάρτημα.   
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις   
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42 α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτ η είτε σε λάθος.  
Ευθύνη του Ελεγκτή  
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έ λεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιή σεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται  με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κ ατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας τ ων λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολό γηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.   
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γ νώμης.  
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη  
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:   
1. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.2 «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις»  ποσού ευρώ 723 χιλ απεικονίζεται η αξία κτήσεως δύο εταιρειών του εξωτερικού, μη εισηγμένων σε Χρηματιστήριο, εκ των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις της μίας εταιρεία ς ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών των δύο 
εταιριών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ 461 χιλ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών των δύο εταιρειών αυτών  για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 461 χιλ περίπου, με συνέπεια η αξία του 
λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενη ς χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 115  χιλ περίπου και ευρώ 346 χιλ αντίστοιχα.   
2. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.Ι.5 «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 63 χιλ περίπου που αφορ ά δοθείσες, σε προηγούμενες χρήσεις, προκαταβολές σε προμηθευτές για αγορά αποθεμάτων. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν έχει 
σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από την μη τακτοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του μη σχηματισμού της π ρόβλεψης αυτής, η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.  
3. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.ΙΙ «Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 1.814 χιλ περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσε ων αυτών. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρεία 
πρόβλεψη ποσού ευρώ 4 χιλ περίπου υπολείπεται κατά ποσό ευρώ 1.296 χιλ περίπου αυτής που έπρεπε να έχει σχηματισθεί. Λόγω του  μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.296 χιλ περίπου και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 
196 χιλ περίπου και ευρώ 1.100 χιλ περίπου αντίστοιχα.   
4. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχημ ατίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 63 χιλ περίπου, με συνέπεια οι 
προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 63 χιλ  περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 63 χιλ πε ρίπου και τα αποτελέσματα χρήσης μειωμένα κατά ευρώ 40 χιλ. περίπου.  
5. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7γ του Προσαρτήματος, δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων  που πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει 
σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την  εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτ ών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ.5 
Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό  προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δ ημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012.  
Γνώμη με Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας  ENERGIER’S Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδ ιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920. 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων   

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομι κές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ. Ν. 2190/1920.  
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