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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Ισολογισμός  

  

  
31.12.2019 

Απαιτήσεις  

 

100,00 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

0,00 

Σύνολο ενεργητικού  

 

100,00 

   Καθαρή θέση και υποχρεώσεις  

  Κεφάλαια και αποθεματικά  

 

100,00 

Ζημίες εις νέο  

 

-678,40 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

678,40 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  

 

100,00 

   2. Κατάσταση αποτελεσμάτων  

  

  

14.03.2019 - 

31.12.2019 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 

 

0,00 

Λοιπά έξοδα και ζημίες  

 

-675,90 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό 

ποσό) 

 

-2,50 

Αποτέλεσμα προ φόρων  

 

-678,40 

Φόρος εισοδήματος  

 

0,00 

Αποτέλεσμα  περιόδου μετά από φόρους  

 

-678,40 

 

3. Προσάρτημα (Σημειώσεις) 

  

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Ο ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2019 με βασικό σκοπό την ανάπτυξη, προώθηση 

και διαχείριση υποστηρικτικού συστήματος αντιμετώπισης του μεταναστευτικού 

ρεύματος στην Ελλάδα, με ΑΦΜ 996859099, Αριθμό ΓΕΜΗ 1694609, εδρεύει στην 

Αθήνα και στην οδό Λεωφόρος Ιωνίας 114 T.K. 104 46 και πρόκειται να λάβει μέρος 

σε προγράμματα υποστήριξης ευπαθών ομάδων και στην οργάνωση, λειτουργία και 

διαχείριση ανοικτών και κλειστών κέντρων υποδοχής αλλοδαπών/προσφύγων.   

 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των προβλέψεων του 

Ν. 4308/2014 για τις πολύ μικρές οντότητες, κατηγορία στην οποία εντάσσεται βάσει 

των μεγεθών της, της συνέχισης της δραστηριότητας, εκφράζονται σε ευρώ, αφορούν 

την πρώτη περίοδο λειτουργίας για το χρονικό διάστημα 14.03.2019 - 31.12.2019 και 

εγκρίθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας την 27 Ιουλίου 2020. 
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Το κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνει την εισφορά ενός ιδρυτικού μέλους αξίας 

100 ευρώ. Η καταβολή του κεφαλαίου από τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη συνολικής 

αξίας 400 ευρώ,  έγινε εντός της χρήσεως 2020. 

 

Αθήνα 27.7.2020  

 

Ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου                                                                                       

Στάμος Χρήστος - Ιωάννης   

Α.Δ.Τ. ΑΟ 113995                                           

 

 

 

 

O Λογιστής   

Ιωάννης Καπετανάκης  

ΑΜΑ 26666 FOROCOM IKE 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, προώθηση και διαχείριση ενός 

καινοτόμου υποστηρικτικού συστήματος αντιμετώπισης του μεταναστευτικού 

ρεύματος στην Ελλάδα (υποδοχή, ένταξη, ενσωμάτωση), σύμφωνα με τις επιταγές 

της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και των διεθνώς θεσπισμένων κανόνων 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Στην πρώτη διαχειριστική της χρήση με διάρκεια από 14.03.2019 - 31.12.2019, η 

εταιρεία πραγματοποίησε μόνο τα απαραίτητα για τη λειτουργία της έξοδα που έχουν 

ως εξής: 

 

Διάφορες παροχές τρίτων  475,00 

Φόροι -  τέλη  15,30 

Συνδρομές και εισφορές  115,00 

Έντυπα κα γραφική ύλη  70,60 

Τόκοι και συναφή έξοδα  2,50 

Σύνολο  678,40 

 

Αθήνα 27.7.2020 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                                                                                        

Στάμος Χρήστος  - Ιωάννης 

Α.Δ.Τ. ΑΟ 113995             
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το διοικητικό συμβούλιο της ΑΜΚΕ ΝΕΣΤΟΡΑΣ  

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΜΚΕ 

ΝΕΣΤΟΡΑΣ (η εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων και το σχετικό προσάρτημα. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31
η
 

Δεκεμβρίου 2019, και  τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή (14.03.2019 - 31.12.2019) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4308/2014 όπως ισχύει.  

 

Βάση γνώμης 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως 

αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα 

πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες 

ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από 

την εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
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προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση της ικανότητας της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 

εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση 

ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να 

προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 

αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 

σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις 

οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας 

και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 

αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε 

λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με 

σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 

αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της 

λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με 

γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς 

την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην 

έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 

οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να 

παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς 

και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες 

συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της έκθεσης 

διαχείρισης (απολογισμού), σημειώνουμε ότι με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε 

κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης.  

 

Αθήνα 28.7.2020 

 

Για την MPI HELLAS AE (Α.Μ.  ΣΟΕΛ 155) 

 

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι 

 

 

 


