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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Προς τους κ.κ. µετόχους της Εταιρείας  «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε την συνηµµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας 

«ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» της 30ης Σεπτεµβρίου 2016 και τις σχετικές καταστάσεις 

συνολικού εισοδήµατος, της εννεάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία. Η 

bιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα bιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. bική µας ευθύνη είναι η 

έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

bιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το bιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς 

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην 

εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα bιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα 

µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν 

διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

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

µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η ανωτέρω ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 

δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε τα bιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έµφαση Θεµάτων  

Εφιστούµε την προσοχή στα εξής:  

1) Tο σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 3,04 εκ., γεγονός το οποίο κυρίως 
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οφείλεται σε αθέτηση τήρησης χρηµατοοικονοµικών όρων ληφθέντων τραπεζικών 

πιστώσεων. 

Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

2) Οι ανωτέρω λογιστικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν συγκριτικά ποσά για την 

αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο και επεξηγηµατικές σηµειώσεις σύµφωνα µε τα bιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

 

Περιορισµός Χρήσης 

Η παρούσα Έκθεση Επισκόπησης, χορηγείται κατόπιν αιτήµατος από τη bιοίκηση της 

Εταιρείας, για την υποβολή της στους µετόχους της εταιρείας.  

 

Αθήνα, 04 Νοεµβρίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Βρασίδας Σπυρ. 6αµηλάκος  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 
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