
Σημείωση 2016 2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 246.808,54 280.851,09
Λοιπός εξοπλισμός 35,60 35,60
Σύνολο 246.844,14 280.886,69
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά 848,95 848,95
Σύνολο  848,95 848,95
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 247.693,09 281.735,64
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 18.850,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 321.977,07 32.651,14
Λοιπές απαιτήσεις 16.415,44 23.350,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.051.004,27 615.784,97
Σύνολο    1.408.246,78 671.786,11
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.408.246,78 671.786,11
Σύνολο ενεργητικού 1.655.939,87 953.521,75
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 12.817,72 12.817,72
Σύνολο     12.817,72 12.817,72
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8.582,61 8.582,61
Αποτελέσματα εις νέο (68.632,37) (138.144,04)
Σύνολο       (60.049,76) (129.561,43)
Σύνολο καθαρής θέσης (47.232,04) (116.743,71)
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 1.647,33 1.647,33
Σύνολο        1.647,33 1.647,33
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις 246.808,54 280.851,09
Σύνολο         246.808,54 280.851,09
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις 142.320,94 272.907,92
Λοιποί φόροι και τέλη 83.194,92 29.742,42
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 100.597,71 71.889,48
Λοιπές υποχρεώσεις 627.039,77 308.854,43
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 61.880,84 10.136,56
Έσοδα επόμενων χρήσεων 439.681,86 94.236,23
Σύνολο          1.454.716,04 787.767,04

Σύνολο υποχρεώσεων 1.701.524,58 1.068.618,13

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Eταιρεία : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ με Α.Φ.Μ. : 090123475, 
Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου ( 01/01/2016 - 31/12/2016 ) - ΓΕ.Μ.Η.: 

Ποσά σε μονάδες ευρώ



Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.655.939,87 953.521,75



Σημείωση 2016 2015
Λοιπά συνήθη έσοδα 3.588.635,20 1.931.374,25

3.588.635,20 1.931.374,25
Έξοδα διοίκησης (3.713.365,13) (1.799.448,39)
Λοιπά έξοδα και ζημιές (11.357,40)
Λοιπά έσοδα και κέρδη 40.632,35 35.215,35
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (84.097,58) 155.783,81
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 356,61 135,61
Αποτέλεσμα προ φόρων (83.740,97) 155.919,42
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (83.740,97) 155.919,42

Κωνσταντίνος Μαυροειδής Fidan Oya Mαρία Πουλή

Πρόεδρος ΔΣ Ταμίας Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις[1] της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών
καθαρής θέσης της χρήσεως, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Eταιρεία : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ με Α.Φ.Μ. : 090123475, 
Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου ( 01/01/2016 - 31/12/2016 ) - ΓΕ.Μ.Η.: 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2016



Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. κατά την περίοδο από
01/01/2016 έως 31/12/2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή,
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς
και του απολογισμού με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» .

Ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕΟΕ Στοιχεία Ορκωτού 
Ελεγκτή

Αρ. Μ.ΣΟΕΛ 15391
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΛΕΒΙΖΟΣ



Κεφάλαιο Αποθεματικά 
νόμωνκαικατ/κού

Αποτελέσματα εις 
νέο Σύνολο

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 01.01.2015 12.817,72 8.582,61 (138.144,04) (116.743,71)

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00
Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00
Διανομές στους φορείς 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 31.12.2015 12.817,72 8.582,61 (138.144,04) (116.743,71)

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00 69.511,67 69.511,67
Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00
Διανομές μερισμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο κλειόμενης χρήσης 31.12.2016 12.817,72 8.582,61 (68.632,37) (47.232,04)

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Eταιρεία : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ με Α.Φ.Μ. : 090123475, 
Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου ( 01/01/2016 - 31/12/2016 ) - ΓΕ.Μ.Η.: 


	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β1 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Κ.ΘΕΣΗΣ (2)

