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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «CNL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει το συνημμένο ισολογισμό της Εταιρείας «CNL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», της 30ης Ιουνίου 2019 και τη σχετική κατάσταση  

αποτελεσμάτων της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα, 

που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4308/2014, όπως ισχύει.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε 

συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 

2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 

ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην 

υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 

ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη 

Από την επισκόπησή μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από 

τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2013 μέχρι 2019. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα 

των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 

φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 

σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό 

να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Συμπέρασμα με επιφύλαξη 

Με βάση την επισκόπησή μας και εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 

“Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη”, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε 

να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019 
 
 
 
Παναγιώτης Η. Κυριακόπουλος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13661 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) 

 

Ισολογισμός 

 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

  

Περιουσιακά στοιχεία 30/6/2019 31/12/2018

Πάγια 55.510            55.206            

Μείον: Αποσβεσμένα (49.536)          (48.898)          

5.974             6.307             

Απαιτήσεις 61.542            82.806            

Λοιπά 41.651            25.897            

Σύνολο ενεργητικού 109.168          115.011          

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά 88.067            92.967            

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.100            22.044            

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 109.168          115.011          

 1/1-30/6/2019  1/1-30/6/2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 109.486          79.878            

Λοιπά συνήθη έσοδα 2.700             7.600             

Παροχές σε εργαζόμενους (73.281)          (35.377)          

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων (638)               (375)               

Λοιπά έξοδα και ζημιές (43.105)          (52.306)          

Λοιπά έσοδα και κέρδη -                 28                  

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) (61)                 (52)                 

Αποτέλεσμα προ φόρων (4.899)            (605)               

Φόροι -                 -                 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (4.899)            (605)               
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Προσάρτημα 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της 

επιχείρησης: CNL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

Α/Α

1

α

β

γ

δ

ε

στ Ναί

ζ Όχι

η Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.

2

3

Δεν υπάρχουν 

4

Ναι

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

Επωνυμία της οντότητας.

Νομικός τύπος της οντότητας.

Περίοδος αναφοράς.

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένη η οντότητα & αριθμός 

1/1/2019 έως 30/6/2019

Λουκιανού 6 Αθήνα, ΤΚ 10675

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Αθήνα: 007175901000

CNL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι 

;

Κατηγορία της οντότητας

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων 

που  χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών 

συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των 

όρων χορήγησης και των ποσών που 

επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν 

εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς 

και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για 

λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε 

εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά 

γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε 

κατηγορία των προσώπων αυτών.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 

Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του  

υποδείγματος Β.5 και συνοπτική 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων του 

υποδείγματος Β.6.

θ

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις :Για τις 

χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και παραμένουν 

φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από 

τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, η εκτίμησή μας είναι ότι οι 

φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη 

επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Απάντηση 

1/1/2019 έως 30/6/2019

Πολύ μικρή οντότητα με Διπλογραφικά βιβλία .

Ευρώ.

Τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ :

Μέγεθος οντότητας :

Νόμισμα :

Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οι 

κονομικές Καταστάσεις

Απαιτούμενη Γνωστοποίηση
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Αθήνα, 26 Αυγούστου 2019 

 

Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

  
Ο Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. & Δ/νων 

Σύμβουλος 
  Ο Λογιστής 

          

          

          

Νικόλαος Χλωρός   Παναγιώτης Λέκκας   Μάρκος Δράκος 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 287392   Α.Δ.Τ. ΑΖ 122456   ΑΔΤ Χ720625 

        PRIME TAX ΕΠΕ 

        ΑΡ. ΑΔ.  A' 1759 

 


