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“FENIX HUMANITARIAN LEGAL AID”  

Αναλυτική Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών  
για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 – 31.12.2020 

 
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2021 

 
Προς τους Εταίρους 
της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας FENIX HUMANITARIAN LEGAL AID 
Ερμού 257 Λέσβου, 81100  
 
Υπόψη κ. Ράνιας Καριοφύλλη 
 
 

Α.  Εισαγωγή 
 

1. Ανάθεση εργασίας 
 
Η παρούσα έκθεση,  συντάχθηκε ύστερα από εξέταση που διενεργήσαμε στα βιβλία και στοιχεία της 

“FENIX HUMANITARIAN LEGAL AID (AMKE)”  για την χρήση 2020, σύμφωνα με την από 22.07.2021 

σχετική εντολή ανάθεσης από την Amanda Lucia Munoz De Toro, εκ μέρους της Αστικής μη κερδοσκοπικής 

Εταιρείας FENIX HUMANITARIAN LEGAL AID (AMKE) (εφεξής η «AMKE» ή η «Fenix»), προκειμένου η 

Έκθεση αυτή να υποβληθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για της εγγραφή της AMKE στο 

μητρώο Ελληνικών και ξένων μη κυβερνητικών Οργανώσεων , όπως αυτό προσδιορίζεται στο ΦΕΚ 

3820/Β/9.9.2020. 

 

2. Αντικείμενο και σκοπός εκτέλεσης της εργασίας  
 
Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει 

σε «Αναθέσεις εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών συναφών με την Χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση». Κατά την διάρκεια της εργασίας μας, εφαρμόσθηκαν οι ελεγκτικές διαδικασίες, που κατά 

την κρίση μας, θεωρήθηκαν κατάλληλες για το σκοπό αυτό, εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες 

ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίες είναι σύμφωνες  με τις βασικές 

αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 

 

Για την εκτέλεση των ελεγκτικών μας διαδικασιών βασιστήκαμε στα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες 

(τα οποία τέθηκαν στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου): 

Α) Απλογραφικά λογιστικά βιβλία (Βιβλίο εσόδων-εξόδων)  για την περίοδο 1/1/2020 έως και 31/12/2020. 

Β) Αντίγραφα τιμολογίων. 

Γ) Αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών για την περίοδο 1/1/2020 έως και 31/12/2020. 

Δ) Αντίγραφα των μισθοδοτικών καταστάσεων περιόδου 2020. 

Ε) Αντίγραφα των δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών, φόρου ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και 

τα αποδεικτικά υποβολής εργοδοτικών εισφορών. 

ΣΤ) Τριμηνιαίες καταστάσεις συμφωνητικών και αντίγραφα σημαντικών συμβάσεων. 

Οι διαδικασίες που εκτελέσαμε,  κινήθηκαν στους παρακάτω άξονες: 
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• Ζητήσαμε και εξετάσαμε τα στοιχεία που μας παρασχέθηκαν από την λογίστρια της AMKE κ. Ράνια 

Καριοφύλλη και τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι ακριβή και αντικατοπτρίζουν την οικονομική δραστηριότητά 

του της AMKE. 

• Συγκεντρώσαμε, αναλύσαμε και ερευνήσαμε τα απαιτούμενα στοιχεία σε βάση δειγματοληψίας 

προκειμένου να αποκομίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη. Οι παρατηρήσεις που παρατίθενται στην 

παρούσα έκθεση προέκυψαν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που τήρησε η 

AMKE καθώς και από πληροφορίες και επεξηγήσεις που μας παρασχέθηκαν από την Λογίστρια κυρία Ράνια 

Καριοφύλλη. 

 

Συνοπτικά διενεργήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες: 

• Επαλήθευση τήρησης τραπεζικού λογαριασμού και αντιπαραβολή της κίνησης των εσόδων που 

εμφανίζονται στον τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τα έσοδα που έχουν καταγραφεί στο 

τηρούμενο βιβλίο εσόδων και εξόδων. 

• Ύπαρξη των νόμιμων παραστατικών στο όνομα της ΑΜΚΕ και ορθή λογιστικής καταχώρισης τους. 

• Νομιμότητα προσλήψεων, δηλώσεις σε επιθεώρηση εργασίας και ορθή λογιστική καταχώρηση στο 

τηρούμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων του συνολικού  κόστους μισθοδοσίας. Επιβεβαίωση εξόφλησης 

προσωπικού και εργοδοτικών εισφορών. 

• Εξέταση της διενέργειας των κατά νόμο κρατήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά 

ταμεία.  

• Διασταύρωση των ελεγχθέντων παραστατικών εξόδων με τα αντίστοιχα συμφωνητικά (όπου 

προβλέπονται και υφίστανται) 

 

Η Διοίκηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020. 

 

Στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 (αρ. φύλλου 3820) καθορίστηκε το πλαίσιο 

λειτουργείας του μητρώου «Ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (AMKE)» για την 

εγγραφή των ελληνικών και ξένων μη κυβερνητικών και εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 

σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, καθώς και την  καταχώριση και 

πιστοποίηση των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτές.  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Συνοπτική 

κατάσταση Αποτελεσμάτων (σημείωση «Β» παρακάτω) για την χρήση 2020 και οι οποίες έχουν συνταχθεί, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π. του Ν. 4308/2014), 

προκειμένου να υποβληθούν στο Μητρώο που αναφέρεται ανωτέρω.    
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3. Νομική Μορφή  ΑΜΚΕ 
 
Η AMKE έχει τη νομική μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με τη μορφή Μη Κυβερνητικής 

Οργάνωσης (ΜΚΟ) και διέπετε από τις διατάξεις του άρθρου 741 του Αστικού κώδικα. Η AMKE χρησιμοποιεί 

την επωνυμία «FENIX HUMANITARIAN LEGAL AID» και ιδρύθηκε στην Μυτιλήνη, την 17.12.2019. 

Καταχωρήθηκε την 30.12.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.  153200442000.  

 

Η διάρκεια της FENIX είναι αορίστου χρόνου.  Η συσταθείσα οργάνωση αποτελεί αυτοτελές νομικό 

πρόσωπο συνεργαζόμενη οργάνωση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με την επωνυμία Fenix LTD 

και έδρα την Πολιτεία της Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

 

Έδρα της οργάνωσης ορίστηκε ο Δήμος Μυτιλήνης, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, επί της οδού Ερμού 

αρ. 257. Τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης είναι οι: 

- Amanda Lucia Munoz De Toro του Fernando Carlos Munoz, Ισπανικής καταγωγής, και η 

- Anna Liz Chiban Nallim του Andres Chiban Moyano, Αργεντίνικης καταγωγής. 

Σύμφωνα με άρθρο 9 του καταστατικού, δύναται η εγγραφή νέων μελών με την υποβολή αιτήματος 

προς τον διαχειριστή. 

 
 
4. Σκοπός της ΑΜΚΕ 
 

Ο Σκοπός της FENIX, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της,  είναι η προώθηση ενός δίκαιου και 

ορθολογικού συστήματος διαχείρισης του μεταναστευτικούς ρεύματος, το οποίο θα λειτουργεί με γνώμονα 

τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την διεθνή και εθνική νομοθεσία ώστε να αναπτυχθούν δράσεις 

υποδοχής, συνδρομής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων που εισρέουν στην Ελλάδα. 

 

Η βοήθεια αυτή θα γίνεται μέσα από κοινωνικές δράσεις. Στους σκοπούς αναφέρονται μεταξύ άλλων τα 

παρακάτω: 

- Η παροχή βοήθειας με οποιονδήποτε τρόπο κριθεί απαραίτητο και αποτελεσματικό στους αιτούντες 

άσυλο στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο. Δωρεάν παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και νομικής 

συνδρομής στους αιτούντες ασύλου καθώς και διευκόλυνση αυτών σχετικά με τις διοικητικές 

διαδικασίες ενώπιον της αρμόδιας αρχής. 

- Προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού ως κοινωνικοπολιτική παρέμβαση και δράση ανιδιοτελούς 

προσφοράς. 

- Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για την προστασία και ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων, επανένωση 

οικογενειών, καταπολέμηση της βίας και κάθε μορφή κακοποίησης. 

- Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς. 
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- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού με σκοπό την καταπολέμηση του ρατσισμού και 

της ξενοφοβίας. 

- Συνεργασία με άλλους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και συλλόγους που ενστερνίζονται τον 

σκοπό και την δεοντολογία της FENIX. 

 
5. Εισφορές και πόροι  
 

Σύμφωνα με τον άρθρο 14 του καταστατικού, οι πόροι της AMKE FENIX προέρχονται από το ιδρυτικό 

κεφάλαιο και τη διάθεση νέων εισφορών, πόρους που προκύπτουν από εκδηλώσεις, εκθέσεις και εκδόσεις 

της Οργάνωσης, επιχορηγήσεις και ενισχύσεις από οποιονδήποτε φορέα καθώς και κεφάλαια από 

κληροδοτήματα, δωρεές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων και κυρίως άλλων ΜΚΟ. Σύμφωνα με 

το καταστατικό της, άρθρο 1, η ΑΜΚΕ δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δεν 

γίνεται προς τα μέλη/ εταίρους αυτής. 

 

6.  Διοίκηση και διαχείριση 

 

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της AMKE είναι α) η Γενική Συνέλευση των 

μελών και β) ο/η διαχειριστής /στρια.  

Α) στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα μέλη της AMKE. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε υποχρεωτικά 

μια φορά κατ’ έτος, πριν τη υποβολή  της ετήσιας φορολογικής δήλωσης με σχετική απόφαση του  

Διαχειριστή ή εκτάκτως είτε με πρωτοβουλία του διαχειριστή ή οπότε υποβληθεί σχετικό αίτημα από τα 

μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  

Β) ο/ η  διαχειριστής / στρια  ορίζεται για τρία έτη. 

Πρώτος διαχειριστής της Οργάνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, ορίστηκε η Amanda 

Munoz De Toro Alimonda κατά την 30.12.2019, ημερομηνία εγγραφής της ΑΜΚΕ στο ΓΕΜΗ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, οικονομικές πράξεις άνω των € 3.000, απαιτούνται υπογραφές 

από τους δύο εταίρους. 
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B. Αναλύσεις και σχόλια επί των εσόδων και εξόδων  
 
Τα συνοπτικά αποτελέσματα για την χρήση 2020, τα οποία έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π. του Ν.4308/2014) παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος (σε ευρώ) 

   

  

 

 
 

 
2020 

 
 

2019 

Δωρεές κλπ. έσοδα Β.1.  195.245,42  560,00 

Σύνολο εσόδων   195.245,42  560,00 

      

Παροχές σε εργαζομένους Β.2  15.006,38  - 

Διάφορα έξοδα Β.3  60.902,80  560,00 

Αποσβέσεις Β.4  654,64  - 

Συνολικά έξοδα   76.563,82  560,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -   

Αποτελέσματα προ φόρων   118.681,60  0,00 

   -   

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους   118.681,60  0,00 

 
 
Κατωτέρω παραθέτουμε συνοπτικά  αναλύσεις και πληροφορίες για τα δεδομένα της οικονομικής 

κατάστασης της ΑΜΚΕ όπως αυτή προκύπτει στην χρήση 2020. 

 
Β.1. Επισκόπηση εσόδων 

 
Η AMKE σύμφωνα με τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία έχει εισπράξει δωρεές και επιχορηγήσεις από ιδιώτες 

και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς, συνολικής αξίας ευρώ 195.245,42 στην χρήση 2020. 

 

Η AMKE εντός της χρήσης 2020, διέθετε τραπεζικό λογαριασμό στη τράπεζα Πειραιώς, όπου 

πραγματοποιείται η πλειοψηφία των δωρεών που λαμβάνει από ιδιώτες και άλλους φορείς. Από το 

λογιστήριο μας παρέδωσαν αναλυτικές καταστάσεις του τραπεζικού λογαριασμού της AMKE, για την 

περίοδο από 1/1/2020 έως και 31/12/2020.  

 

Επίσης, από την επισκόπηση των εσόδων, επιβεβαιώνουμε ότι η ΑΜΚΕ, δεν έχει λάβει κρατική επιχορήγηση 

εντός του 2020 για τη λειτουργία της και δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση μεγαλύτερη από 50% 

επί του προϋπολογισμού ή δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου. 
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Η ανάλυση των εσόδων, με τους κυριότερους δωρητές, έχει ως εξής: 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΩΡΕΑΣ 
ΠΟΣΟ 
2020  

Choose Love, The Prism Fund 79.872,00  

Mangopay Gogetfuning 44.458,45  

GLS Treuhand 10.000,00  

Mission Lifeline 15.000,00  

Haella Stichting 8.000,00  

SolidarityNow 3.800,00  

Solutions Hellas 5.000,00  

FrontLineDefenders 6.800,00  

Λοιποί δωρητές 22.314,97 
 

Σύνολο 195.245,42  
 

 

Στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ως ακαθάριστο εισόδημά, υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται μόνο 

αυτό που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, έκδοση 

εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, κ.λπ.). Αντίθετα, οι χορηγίες 

ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα 

εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθαρίστων εσόδων για να 

φορολογηθούν. Υποχρεούνται όμως, σύμφωνα με τον Ν.2961/2001, στην απόδοση φόρου δωρεάς. Ο 

φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%) μετά την αφαίρεση 

αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ κατά έτος. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση υπ’ αριθμό 787/97 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η περίπτωση που μία MΚΟ δεν υπόκειται στο φόρο 0,5% οφείλεται 

στο γεγονός ότι είναι αποδέκτης δωρεών από ιδρύματα ή φορείς που ως καταστατικό σκοπό έχουν την 

καταβολή δωρεών σε τρίτους, λόγω του ότι η καταβολή δωρεών αποτελεί νόμιμη υποχρέωση. 

 

Η AMKE παρακολουθεί  σε τακτική βάση τις δωρεές που εισπράττει και αποδίδει εμπρόθεσμα τον φόρο 

δωρεάς που της αναλογεί. 

 

Β.2  Παροχές σε εργαζομένους 

Η ΑΜΚΕ εντός του 2020 πραγματοποίησε τις ακόλουθες αμοιβές προς το προσωπικό : 

 

   2020 

Ακαθάριστες αποδοχές προσωπικού   12.275,07 

Εργοδοτικές εισφορές   2.731,31 

Σύνολο   15.006,38 

 

Κατά την διάρκεια του έτους 2020, η FENIX απασχολούσε προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ο 

αριθμός των ατόμων που εργαζόταν το 2020 ανέρχεται σε δύο άτομα. Το προσωπικό δηλώνεται στον 
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ετήσιο πίνακα προσωπικού. Μας παραδόθηκαν οι αναλυτικές μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις του 

προσωπικού και  έγινε συμφωνία του κόστους μισθοδοσίας με τα τηρημένα βιβλία εσόδων και εξόδων. Οι 

μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι που παρακρατήθηκαν, συμφωνήθηκαν στις αναλυτικές 

περιοδικές δηλώσεις και στις δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών που υποβλήθηκαν εντός του έτους.  

Ελέγχθηκαν οι πληρωμές προς τους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά ταμεία από το αναλυτικό εξτρέ της 

τράπεζας Πειραιώς που μας παραδόθηκε. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής  νομοθεσίας η ΑΜΚΕ οφείλει να καταβάλλει αποζημιώσεις στους 

απολυόμενους υπαλλήλους κατά την περίοδο της αποχώρησης τους από την ΑΜΚΕ. Το ύψος των σχετικών 

αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών.  

 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΑΜΚΕ δέχεται εθελοντική εργασία. Οι εθελοντές δεν λαμβάνουν μισθό 

και δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση προσωπικού προς την επιθεώρηση εργασίας.  Για τους εθελοντές 

η ΑΜΚΕ έχει στα αρχεία της υπογεγραμμένη σύμβαση, ότι εργάζονται εθελοντικά,  δεν υφίσταται σχέση 

εργασίας με την ΑΜΚΕ και ότι δεν απαιτούν χρηματική αποζημίωση από την εργασία που προσφέρουν. 

 

Β.3 Διάφορα έξοδα 

Η ανάλυση των διαφόρων εξόδων έχει ως εξής: 

  2020 

Ενοίκια και εγγυήσεις που αποδόθηκαν Β.3.1 17.020,00 

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Β.3.2 3.955,00 

Λοιπά έξοδα Β.3.2 39.207,67 

Φόροι -τέλη  720,13 

Σύνολο  60.902,80 

 

 
Β.3.1 . Ενοίκια 

Μέσα στα γενικά έξοδα περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίων των παρακάτω ακινήτων:   

 

Περιγραφή ακινήτου 

Ετήσιο 
Μίσθωμα και 

εγγύηση 
2020 

Διάρκεια 
μισθώματος 

Ενοικίαση γραφείου επί της οδού Ερμού στην Μυτιλήνη 
(21,95 τμ) 

1.300,00 
05.12.2019 - 
05.06.2020 

Ενοικίαση γραφείου επί της οδού Ερμού στην Μυτιλήνη 
(96,30 τμ) 

2.700,00 
01.07.2020 -
30.06.2023 

Ενοικίαση κατοικίας επί της οδού Αλκαίου στην Μυτιλήνη 
(56 τμ) 

3.000,00 
11.02.2020 - 
10.02.2021 

Ενοικίαση κατοικίας επί της οδού Αγ. Θεοδώρων  στην 
Μυτιλήνη (80 τμ) 

2.450,00 
01.06.2020 - 
31.05.2021 
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Ενοικίαση κατοικίας επί της οδού Θεοκρίτου στην 
Μυτιλήνη   (26,80 τμ)  

1.750,00 
27.06.2020 - 
27.12.2020 

Ενοικίαση κατοικίας επί της οδού Ερεσσού στην Μυτιλήνη   
(141 τμ)  

4.200,00 
05.06.2020 - 
04.06.2021 

Ενοικίαση κατοικίας επί της οδού Λεπετύμνου στην 
Μυτιλήνη (38,86 τμ) 

1.620,00 
01.08.2020 - 
31.07.2021 

ΣΥΝΟΛΟ 17.020,00  

 

Μας παραδόθηκαν οι γνωστοποιήσεις προς την προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και 

ελέγχθηκαν οι πληρωμές των ενοικίων στο εξτρέ της Εθνικής τράπεζας δειγματοληπτικά.  

 

Β.3.2. Διάφορες δαπάνες 

 
Στις διάφορες δαπάνες περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες χαμηλής αξίας που πραγματοποιήθηκαν για αγορά 

φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων, ενοικίαση αυτοκινήτου, αγορές από το σούπερ μάρκετ και λοιπές άλλες 

δαπάνες  που απαιτήθηκαν για την λειτουργεία της AMKE και την επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο 

καταστατικό. Μας παραδόθηκε δείγμα των δαπανών που καταχωρήθηκε στα βιβλία.  

 

Β.4 Αποσβέσεις 

 
Η AMKE μας παρέδωσε το μητρώο παγίων της 31.12.2020, στο οποίο έχουν καταχωρηθεί πάγια 

περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας € 654,69. Οι αποσβέσεις της χρήσης 2020 υπολογίστηκαν στα 

συνολικά πάγια της AMKE και ανήλθαν σε € 654,64.  

 
Γ. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Ανοιχτές φορολογικές χρήσεις 
 
Επισημαίνουμε ότι για την AMKE οι χρήσεις από την ημερομηνία ίδρυσης το 2019 έως 31/12/2020, 

παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες. Ωστόσο λόγω του σκοπού της και βάσει των διατάξεων του Ν. 

4308/2014 δεν υπάγεται σε φορολογία εισοδήματος και ακολούθως δεν αναμένει οποιαδήποτε σημαντική 

επιβάρυνση των σχετικών εξόδων της σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά 

χρήσεων. 
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Δ. Συμπεράσματα και ευρήματα  

 

Έχουμε εξετάσει τα βιβλία εσόδων και εξόδων της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας FENIX 

HUMANITARIAN LEGAL AID  για την περίοδο από 01.01.2020 έως την 31.12.2020. Κατά την εκτέλεση της 

εργασίας μας δεν εντοπίστηκε εξαίρεση στις διαδικασίες που εκτελέστηκαν και αναφέρονται ανωτέρω στην 

παράγραφο Α.2.  

 

Η «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» για την ανωτέρω περίοδο 2020 παρουσιάζεται  και αναλύεται στην 

παρούσα έκθεση στην παράγραφο «Β». Κατά την γνώμη μας η «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» παρουσιάζει 

εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

FENIX HUMANITARIAN LEFAL AID.  

 

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου ή εργασιών επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των 

όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή 

επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψη μας και άλλα θέματα, πέρα των αναφερομένων 

στις προηγούμενες παραγράφους.  

 
 
Κλείνοντας την παρούσα έκθεσή μας, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την Διοίκηση και τους 

συνεργάτες της ΑΜΚΕ για την πρόθυμη και ειλικρινή συνεργασία που είχαν μαζί μας κατά την διάρκεια του 

ελέγχου μας .  

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2021 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 
Ευθύμιος Αντωνόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ 12801 
 
 
 
 
 

ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 
Πατησίων 75, 10434 Αθήνα 
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