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Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο
VICTORIA ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΦΑΛΘΣΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΖΗΜΘΩN

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο VICTORIA ΑΝΩΝΤΜΗ
ΑΦΑΛΘΣΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΖΗΜΘΩN (ε «Εηαηξεία») πνπ απνηεινύληαη από ηνλ Θζνινγηζκό ηεο
31 Δεθεκβξίνπ 2009 θαη ηηο Καηαζηάζεηο πλνιηθνύ Εηζνδήκαηνο, Μεηαβνιώλ Θδίσλ
Κεθαιαίσλ θαη Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη
πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο.

Επζύλε Δηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο έρεη ηελ επζύλε γηα ηε ζύληαμε θαη ηελ εύινγε παξνπζίαζε απηώλ
ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Η επζύλε απηή
πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκό, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζρεηηθά
κε ηε ζύληαμε θαη εύινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη
απαιιαγκέλεο από νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο, πνπ νθείινληαη ζε απάηε ή ιάζνο επηιέγνληαο θαη
εθαξκόδνληαο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη δηελεξγώληαο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο νη
νπνίεο είλαη εύινγεο γηα ηελ πεξίζηαζε.

Επζύλε Ειεγθηή
Δηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε γλώκεο επί απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε
ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα ηεο
Ειεγθηηθήο. Σα Πξόηππα απηά απαηηνύλ ηε ζπκκόξθσζή καο κε θαλόλεο εζηθήο δενληνινγίαο
θαη ην ζρεδηαζκό θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπό ηελ απνθόκηζε εύινγεο
δηαζθάιηζεο όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ
θηλδύλνπ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή
ιάζνο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ απηνύ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππόςε ηνπ ην ζύζηεκα
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηε ζύληαμε θαη ηελ εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ πεξίζηαζε
θαη όρη γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ ηεο Εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο
ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόζηεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από
ηε Δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ.

KPMG Οξθσηνί Ειεγθηέο ΑΕ, Ειιεληθή Άλώλπκε Εηαηξεία θαη κέινο ηνπ
δηθηύνπ αλεμάξηεησλ εηαηξείσλ-κειώλ ηεο KPMG ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ελόο
Ειβεηηθνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ.

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια
γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.

Γλώκε
Καηά ηε γλώκε καο, νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο Εηαηξείαο θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2009 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε
θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα
Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ
Επξσπατθή Έλσζε.

Αναυοπά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Εθηόο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 11 «Εηδηθή Αλαθνξά» επαιεζεύζακε
ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
κε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ από ηα άξζξα 37 θαη
43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
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