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Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ
É. Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï
1. Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο
V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝï
Õðüëïéðï êåñäþí/ζημιών ÷ñÞó.åéò íÝï
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí (ÁÉ+ÁV)
Ã.  ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
ÉÉ. Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
1. ÐñïìçèåõôÝò  
5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ÃÉÉ)

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔIKOÕ(Á+Ã)

Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áíáð. Áîßá
Ã.  ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ)
ÉÉÉ. Óõì/÷Ýò & Üëëåò ìáêñïðñ.÷ñçì.áðáéô.
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Óýíïëï ÐÜãéïõ Åíåñãçôéêïý(Ã ÉÉÉ)
Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογαριασμοί διαχ. προκ. και πιστώσεων

ÉV. ÄéáèÝóéìá
1. Ôáìåßï
3. ÊáôáèÝóåéò üøåùò & ðñïèåóìßáò

Óýí. Êõêëïöïñ.Åíåñãçôéêïý (ÄÉÉ+ÄÉV)
ÃÅÍ. ÓÕÍ. ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Â+Ã+Ä+Å)
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ÊáèáñÜ áðïôåë. æçìιά ÷ñÞóåùò
Κέρδη/Ζημία  Χρήσεως
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως 
εξής:
8.Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο

ÐïóÜ êëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2014
É. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
Κύκλος εργασιών
Ìåßïí: êüóôïò ðùëçèÝíôùí
ÌéêôÜ  áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç)åêìåôÜëëåýóåùò
Ìåßïí: 1. ¸îïäá ÄéïéêçôéêÞò Ëåéôïõñãßáò
  3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç) åêìåôÜëåõóçò
ÐËÅÏÍ: Ìåßïí: 3. ×ñåùó ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç) åêìåôÜëëåõóåùò
ÉÉ. ÐËÅÏÍ: ÅÊÔÁÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ
 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
 Ìåßïí: 1. ¸êôáêôá & áíüñãáíá Ýîïäá
ÏñãáíéêÜ & Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá (êÝñäç)
ÌÅÉÏÍ:  Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðÜãéùí óôïé÷åßùí
Ìåßïí: Ïé áðü áõôÝò åíóùì. óôï ëåéô. êüóôïò
ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ (êÝñäç)×ÑÇÓÅÙÓ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΒΙΚΤΟΡΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ Α.Ε.

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΒΙΚΤΟΡΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ 
Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, 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 42α 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 απάτη 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 έλεγχό 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 γνωστοποιήσεις 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 κατάλληλων 
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 των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 
θέση της Εταιρείας ΒΙΚΤΟΡΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ Α.Ε. Ακατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 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 Σχέδιο 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 οικονομικές καταστάσεις, 
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 08 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αστέριος Ι. Κουφός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13621

Πατησίων 81, Αθήνα
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