ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σηµείωση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
3
Ασώματα πάγια στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
4
Χρηματικά  διαθέσιμα και ισοδύναμα
5
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		

2016

2015
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14.334
51.951
66.338
113.450
1.438.872
1.552.323
1.618.661

4
4
4.714
18.816
23.530
23.534

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		

-22.886
-22.886

-22. 886
-22.886

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων		
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
6
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		

40.519
40.519
1.601.028
1.601.028

46.420
46.420

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		

1.618.661

23.534

Κατάσταση Aποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Σηµείωση
Έσοδα
7
Μισθοδοσία
Αποσβέσεις
3
Λοιπά  έξοδα
8
Λειτουργικό αποτέλεσµα		
Χρηματοοικονομικά  έσοδα
Χρηματοοικονομικά  έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα		
(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων		
Φόρος εισοδήματος
(Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους		
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση		

1/1-31/1/2016
7.285.497
-3.350.530
-433.598
-3.482.229
19.140
97
-19.237
-19.140
0
0
0
0

20/10-31/12/2015
108.672
-110.861
-587
-20.039
-22.815
0
-71
-71
-22.886
0
-22.886
-22.886

-22.886
-22.886
-22.886

Κατάσταση Ταμειακών ροών
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα Προ Φόρων Κέρδος /( Ζημία)
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα
Προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών:
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Προμηθευτές και λοιπές  υποχρεώσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου		

50

1/1-31/12/2016

20/10-31/12/2015

0

-22.886

433.598
40.519
19.237

587

-160.687
1.554.608
-19.237
1.868.038
-447.981
-447.981
1.420.056
18.816
1.438.872

Προς τα Μέλη του Σωματείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW»
Έκθεση Ελέγχου επί των οικονομικών Καταστάσεων

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Kέρδη εις νέο
Υπόλοιπο, 20 Οκτωβρίου 2015 			
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015			
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016			

Έκθεση Ανεξάρτη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

71
-4.714
46.420
-71
19.407
-591
-591
-  
18.816
18.816

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Σωματείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως
και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
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
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/
Β΄/2848/23.10.2012).  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 οοικονομικές 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 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 οικονομικών καταστάσεων του Σωματείου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Σωματείου.  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 του Σωματείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και
τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 61391
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
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