
 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΧΡΗΣΗ 2020 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ  

(Παρ.8 άρθρου 16 του Ν.4308/2014)   



 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (πολύ μικρών επιχειρήσεων) 

Χρήση 2020 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 699.323,56 

Παροχές σε εργαζόμενους -283.431,29 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων -515,38 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -436.686,76 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -288,30 

Αποτέλεσμα προ φόρων -21.598,17 

Φόροι 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -21.598,17 

 

  



ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων) 

Χρήση 2020 

Επωνυμία  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

(Παρ. 3(α) άρθρου 29) 

Νομικός τύπος 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Παρ. 3(β) άρθρου 29) 

Περίοδος αναφοράς 
01/01/2020 - 31/12/2020 

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) 

Διεύθυνση έδρας 
 Βήσσανη, Πωγωνίου ΤΚ 44002 

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) 

Δημόσιο μητρώο 
Αρ. Πρωτοδικείου Ιωαννίνων: 2/2015 

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Η οντότητα λειτουργει με την αρχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) 

Εκκαθάριση 
Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση 

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) 

Κατηγορία οντότητας Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (Αρθρ.1, 
Περ.2Α,2Β) (Παρ. 3(η) άρθρου 29) 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον παρόντα νόμο (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) 

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 
Δεν υπάρχει παρέκκλιση 

(Παρ. 6  άρθρου 29) 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

(Παρ. 16 άρθρου 29) 

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

(Παρ. 25 άρθρου 29) 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου 
16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτική Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 (Παρ. 34  άρθρου 29) 

Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 
4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) 
του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του 
υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του 
υποδείγματος Β6, 



 
μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των 
παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την 
υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του 
άρθρου. 

Σημειώσεις 
  

 

 

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΤΑΜΙΑΣ           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΚΟΣ ΤΣΕΡΜΕΛΗΣ            ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΕΚΛΑΣ                     ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 ΑΔΤ ΑΝ 287731                           ΑΔΤ ΑΗ 206797                   ΑΡ.Αδείας Α’ ΤΑΞΗΣ 53241 



 
 

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών   

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  

“Κέντρο Νέων Ηπείρου” 

Σύμφωνα με την από 28/04/2021 εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της “ 

Κέντρο Νέων Ηπείρου” (εφεξής «Εταιρεία»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω 

προσυμφωνημένες διαδικασίες για τη χρονική περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020 

σχετικά με την τήρηση των λογιστικών Βιβλίων της οντότητας. 

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα στοιχεία που έχουν 

καταχωρηθεί στα Βιβλία Εισόδων – Εξόδων, τις συναχθείσες καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και προσαρτήματος, τις υποβληθείσες δηλώσεις καθώς και τα εκδοθέντα 

παραστατικά που αντιστοιχούν στην ελεγχόμενη περίοδο. 

Ευθύνη μας είναι να διενεργήσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να 

σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας στη παρούσα Έκθεση. 

Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 

4400, το οποίο ισχύει σε “Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 

Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”. 

 

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν 

Οι διαδικασίες που διενεργήσαμε είναι οι εξής:  

1) Ο έλεγχος της συνταχθείσας από την εταιρεία Συνοπτικής Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων Χρήσεων και Προσάρτημα, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4308/2014 και συμφωνία αυτής με το τηρούμενο από την 

Επιχείρηση Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.  

2) Δειγματοληπτικό έλεγχο, κατά την κρίση του ελεγκτή, των δαπανών και εσόδων 

που περιλαμβάνονται στο τηρούμενο από την Επιχείρηση Βιβλίο Εσόδων – 

Εξόδων, που θα αφορά στη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη 

νομοθεσία δικαιολογητικών, τη διενέργεια των κατά νόμο κρατήσεων υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, στη διασταύρωση των 

δαπανών με τις αντίστοιχες συμβάσεις (όπου προβλέπονται και υφίστανται), στην 

εξόφληση των δαπανών και των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα 



Ασφαλιστικά Ταμεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το εγχειρίδιο 

διαδικασιών της εταιρείας. 

 

Ευρήματα 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν  

ευρήματα.  

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, 

δεν παρέχουμε καμίας μορφής διασφάλιση και δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη 

διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει 

επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, 

ενδεχομένως οι διαπιστώσεις μας να ήταν διαφορετικές ή να είχαν υποπέσει στην 

αντίληψή μας και άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε. 

 

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα Έκθεση χορηγείται για την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων στο 

πλαίσιο της ένταξής της στο Μητρώο Υπουργείου Μεταναστευσης και Ασύλου και τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις του  εδαφίου α, του σημείο στ της παρ 2 του άρθρου 58 του Ν. 

4686/2020, ως εκ τούτου η έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε 

άλλο σκοπό ή από άλλα μέρη. Η παρούσα Έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που 

αναφέρονται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, 

εξεταζόμενων στο σύνολό τους.  

Ιωάννινα, 23 Αυγούστου 2021  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Αλέξανδρος Λ. Τσακανίκας 

AM ΣΟΕΛ 48641 

 

 

 


