Οικονομικές καταστάσεις

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα μέλη του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού SolidarityNow.
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα Πάγια
Άυλα Πάγια
Προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

2020

2019

194.576
29.957
200.794
425.327

302.808
46.252
249.417
598.477

1.393.085
2.530.528
3.923.613
4.348.940

438.583
2.379.774
2.818.357
3.416.834

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κέρδη εις νέο
Σύνολο Καθαρής Θέσης

100.792
100.792

101.936
101.936

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Μισθώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

285.592
11.703
297.295

296.335
0
296.335

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.950.853
3.950.853

3.018.563
3.018.563

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

4.348.940

3.416.834

1/1-31/1/2020
16.539.707
(11.039.105)
(290.862)
(5.188.902)
20.838

1/1-31/1/2019
13.605.415
(8.554.680)
(255.173)
(4.775.119)
20.443

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

17
(21.999)

1.518
(18.923)

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
(Ζημίες)/κέρδη από λειτουργία προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
(Ζημίες)/κέρδη μετά φόρων
Συνολικά κέρδη περιόδου

(21.982)
(1.144)
0
(1.144)
(1.144)

(17.405)
3.038
0
3.038
3.038

Κατάσταση Κερδών ή Ζημιών και Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Έσοδα
Έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις
Άλλα έξοδα
(Ζημίες)/κέρδη από λειτουργία

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού
“SolidarityNow” (o Οργανισμός), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης ∆εκεμβρίου 2020, την κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων,
τις μεταβολές της Καθαρής Θέσης, την Ταμειακές Ροές για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020 καθώς
και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Κατά τη γνώμη μας, οι καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
θέση του “Solidarity Now” κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2020, καθώς και την οικονομική επίδοση και τις
ταμειακές ροές κατά τον χρόνο που έληξε ως ανωτέρω σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Οργανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων
∆εοντολογίας 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 προαναφερόμενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των οικονομικών καταστάσεων.
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 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 του Οργανισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται
να ρευστοποιήσει τον οργανισμό ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει 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 ∆ΠΕ, 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 ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια
του ελέγχου. Επίσης:
• 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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου οργανισμού.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και
το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
∆ιοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης 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 του Οργανισμού να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους. 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 ο Οργανισμός 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.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 - 31/12/2020 (ποσά σε Ευρώ)

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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.

ΧΡΗΣΗ 1/1/20-31/12/20
ΧΡΗΣΗ 1/1/19-31/12/19
Λοιπά συνήθη έσοδα
16,528,978.98
13,557,375.95
ΜΕΙΟΝ:
Παροχές σε εργαζομένους
(11,039,105.03)
(8,554,680.37)
Αποσβέσεις ενσωμ. παγίων & άυλων(154,647.46)
(164,609.02)
Λοιπά έξοδα και ζημίες
(5,324,412.78)
(16,518,165.27) (4,872,880.38)
(13,592,169.77)
ΠΛΕΟΝ :
Λοιπά έσοδα και κέρδη
6,731.63
49,557.14
ΜΕΙΟΝ :
Τόκοι και συναφή κονδύλια
(17,545.34)
(14,763.32)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
0.00
(0.00)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠO ΦΟΡΟΥΣ
0.00
(0.00)

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ανδρέας Χατζηδαμιανού
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 61391
ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ
151 25, ΑΘΗΝΑ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ 1/1/20-31/12/20
Πάγια
1,133,907.62
Μείον : Αποσβεσμένα πάγια
(970,670.28)
Σύνολο παγίων
163,237.34
Απαιτήσεις
4,009.00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
1,589,870.43
Λοιπά
2,530,528.14
Σύνολο ενεργητικού
4,287,644.91

ΧΡΗΣΗ 1/1/19-31/12/19
1,022,313.22
(816,021.68)
206,291.54
2,000.00
685,999.57
2,379,774.29
3,274,065.40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρ.

ΧΡΗΣΗ 1/1/19-31/12/19
49,793.81
345,438.70
2,878,832.89
3,274,065.40

ΧΡΗΣΗ 1/1/20-31/12/20
49,793.81
334,696.22
3,903,154.88
4,287,644.91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 - 31/12/2020
(ποσά σε Ευρώ)

