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Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
Προς τους Εταίρους
της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας (AMKE) REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE
Καραϊσκάκη 28 Αθήνα , 10554
Υπόψη κ. Tobias Kristof Hautekiet

Α. Εισαγωγή
1. Ανάθεση εργασίας
Η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε ύστερα από εξέταση που διενεργήσαμε στα βιβλία και στοιχεία της
“(AMKE)”για την χρήση 2020, σύμφωνα με την από 27.09.2021 σχετική εντολή ανάθεσης της Αστικής
Mη Κερδοσκοπικής Εταιρείας REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE και διακριτικό τίτλο RLS GREECE,
προκειμένου η Έκθεση αυτή να υποβληθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την εγγραφή
της A.M.K.E. 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 24/7/2020 έως και
31/12/2020.
Β) Αντίγραφα τιμολογίων.
Γ) Αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών για την περίοδο 24/7/2020 έως και 31/12/2020.
Δ) Αντίγραφα των δηλώσεων φόρου ελευθέρων επαγγελματιών.
ΣΤ) Αντίγραφα σημαντικών συμβάσεων.
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Οι διαδικασίες που εκτελέσαμε, κινήθηκαν στους παρακάτω άξονες:
•

Ζητήσαμε και εξετάσαμε τα στοιχεία που μας παρασχέθηκαν από τον λογιστή της RLS GREECE κ.

Ανδρέα Μοσχόπουλο και τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι ακριβή και αντικατοπτρίζουν την οικονομική
δραστηριότητά της AMKE.
• Συγκεντρώσαμε, αναλύσαμε και ερευνήσαμε τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να αποκομίσουμε
ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη. Οι παρατηρήσεις που παρατίθενται στην παρούσα έκθεση
προέκυψαν από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που τήρησε η RLS GREECE καθώς και από
πληροφορίες και επεξηγήσεις που μας παρασχέθηκαν από τον λογιστή κ. Ανδρέα Μοσχόπουλο.
Συνοπτικά διενεργήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες:
•

Επισκόπηση των συνοπτικών αποτελεσμάτων χρήσης 2020. Συμφωνία με τα βιβλία και στοιχεία
της Α.Μ.Κ.Ε. και αναλυτικές διαδικασίες για τον εντοπισμό ασυνήθιστων συναλλαγών.

•

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. Έλεγχος σε δειγματοληπτική βάση των κινήσεων των
τραπεζικών λογαριασμών και συσχέτιση τους με έξοδα και πληρωμές που έχουν διενεργηθεί
σε προμηθευτές.

•

Επισκόπηση των δαπανών, επιβεβαίωση ύπαρξης σε δειγματοληπτική βάση των νόμιμων
παραστατικών στο όνομα της Α.Μ.Κ.Ε., ορθής λογιστικής καταχώρισης τους και σύνδεσης
του με την δραστηριότητα της Α.Μ.Κ.Ε..

•

Επισκόπηση των εσόδων, της ορθής λογιστικής καταχώρισης τους και σύνδεσης του με την
δραστηριότητα της Α.Μ.Κ.Ε..

•

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).

•

Αποστολή απευθείας επιστολών αλληλογραφίας στους νομικούς συμβούλους και εξέταση των
υποθέσεων που αναφέρονται σε αυτές.

•

Αποστολή απευθείας επιστολών αλληλογραφίας στις τράπεζες προκειμένου να διενεργηθεί
συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Α.Μ.Κ.Ε. και να μας γνωστοποιηθούν
τυχόν άλλες πληροφορίες.
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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.
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 άρθρoυ 741 του Αστικού κώδικα. Η AMKE
χρησιμοποιεί την επωνυμία «REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE AMKE» και διακριτικό τίτλο RLS
GREECE η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα, την 18.07.2020. Καταχωρήθηκε την 24.07.2020 στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 155695901000.
Σύμφωνα με άρθρο 2 του καταστατικού η διάρκεια της RLS GREECE ορίζεται δεκαετής και έως της
25.6.2030, που μπορεί να παραταθεί και να συντμηθεί κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας των μελών
της εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού κατά πλειοψηφία.
Η συσταθείσα οργάνωση αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο συνεργαζόμενη οργάνωση του
φιλανθρωπικού ιδρύματος με την επωνυμία Refugee Legal Support, εγγεγραμμένο στην Αγγλία και
την Ουαλία ( Αρ. 1191680) και έδρα το Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας.
Έδρα της οργάνωσης ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Καραϊσκάκη
αρ. 28.
Τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης είναι οι:
-

Tobias Kristof Hautekiet του Wim, Βρετανική καταγωγή
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-

Annette Mary Elder του John Anthony, Βρετανική καταγωγή

-

Eva Maria Doerr του Reinhard, Γερμανική καταγωγή

-

Sarah Booker του Ernest Bennet Bertram, Ιρλανδική καταγωγή

Σύμφωνα με άρθρο 4 του καταστατικού, δύναται η εγγραφή νέων μελών με την υποβολή αιτήματος
προς τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.
4. Σκοπός της ΑΜΚΕ
Ο σκοπός της RLS GREECE, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι η προώθηση ενός
ορθολογικού συστήματος διαχείρισης του μεταναστευτικού ρεύματος με σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα, τη διεθνή και εθνική νομοθεσία για την ανάπτυξη δράσεων υποδοχής και ένταξης στην
Ελλάδα των μεταναστών που εισρέουν σ' αυτήν.
Η βοήθεια αυτή θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσον από κοινωνικές δράσεις. Στους
επιμέρους σκοπούς αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
- η δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μεταναστών και των
προσφύγων στην Ελλάδα.
- η ανακούφιση της φτώχειας, της ασθένειας και της δυστυχίας των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί
εσωτερικά ή σε μετανάστευση ή που είναι αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες που καταφεύγουν σε
καταστάσεις που περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) πόλεμο, δίωξη και κλιματική αλλαγή και
τις οικογένειές τους και τυχόν εξαρτώμενα άτομα που βρίσκονται σε συνθήκες ανάγκης, δυσκολίας και
ταλαιπωρίας (εφεξής «Δικαιούχοι»).
- η προώθηση της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των
Δικαιούχων.
-

η

διατήρηση

και

προστασία

της

σωματικής

και

ψυχικής

υγείας

των

Δικαιούχων,

συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προστασίας των δικαιωμάτων των Δικαιούχων και
- η προώθηση της εκπαίδευσης του κοινού γενικά σχετικά με τα θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες
και τους αιτούντες άσυλο
5. Εισφορές και πόροι
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, οι πόροι της RLS GREECE προέρχονται από το ιδρυτικό
κεφάλαιο, την ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών - φίλων, έκτακτους πόρους που προκύπτουν
από έκτακτες εισφορές των μελών, εισοδήματα από εκμετάλλευση της περιουσίας της, δωρεές,
κληρονομιές ή κληροδοσίες, κάθε είδους χορηγίες δωρεές επιδοτήσεις επιχορηγήσεις χρηματοδοτήσεις
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από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, φορέων και οργανισμών που εδρεύουν εντός και
εκτός Ελλάδος.
Το σύνολο των εσόδων από κάθε πηγή διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της «RLS Greece»
και δεν διανέμεται σε καμία περίπτωση στα μέλη ως κέρδος, διότι η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.
6. Διοίκηση και διαχείριση
Σύμφωνα με το καταστατικό της, άρθρο 11 τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις
της «RLS Greece» είναι α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) και β) ο Σύμβουλος – Διαχειριστής.
Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της RLS GREECE απαρτίζεται από όλα
τα μέλη της, τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Η Γ.Σ συγκαλείτε τακτικά μια (1) φορά τον χρόνο
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους με σχετική απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή ή εκτάκτως είτε
με πρωτοβουλία του Διαχειριστή ή οπότε υποβληθεί έγγραφη αίτηση του 1/4 των εγγεγραμμένων
τακτικών μελών, τα οποία όμως πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και
πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία εφόσον βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 4/5 τουλάχιστον
των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και ψηφίζουν τα 3/4 τουλάχιστον των παρισταμένων μελών.
Β) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Η θητεία του είναι αόριστη. Αν η Γενική Συνέλευση τον ορίσει για συγκεκριμένο διάστημα, τότε η
θητεία του δύναται να ανανεωθεί και μπορεί να επανεκλεγεί.
Συνοπτικά διοικεί την Οργάνωση, έχει την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας, συντονίζει
τη δράση και τις ενέργειες των μελών, εκπροσωπεί την οργάνωση εξωδικαστικά και δικαστικά,
φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως
των μελών και εν γένει ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή καθήκον απορρέει από τον νόμο.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του από 18/07/2020 καταστατικού, πρώτος Σύμβουλος - Διαχειριστής της
RLS GREECE ορίζεται ο εκ των ιδρυτών Tobias Hautekiet και η θητεία του ισχύει μέχρι την
αντικατάστασή του.
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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

(σε ευρώ)

Έσοδα (Δωρεές)
Σύνολο εσόδων
Διάφορα έξοδα
Συνολικά έξοδα
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

Β.1.
Β.2

31.12.2020
21.782,00
21.782,00
(3.170,95)
(3.170,95)
18.611,05
(23,00)
18.588,05
0,00
18.588,05

Κατωτέρω παραθέτουμε συνοπτικά τις 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 δωρεά από μη κερδοσκοπικό
φορέα, συνολικής αξίας ευρώ 21.782,00 στην χρήση 2020.
Η ΑΜΚΕ εντός της χρήσης 2020, διέθετε τραπεζικό λογαριασμό στη τράπεζα Alpha, όπου θα
πραγματοποιείται η πλειοψηφία των δωρεών που λαμβάνει από ιδιώτες και άλλους φορείς. Από το
λογιστήριο μας παρέδωσαν αναλυτικές καταστάσεις του τραπεζικού λογαριασμού, για την περίοδο από
1/10/2020 έως και 31/12/2020.
Επίσης, από τον έλεγχο των εσόδων, επιβεβαιώνουμε ότι 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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REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE ΑΜΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕYΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 24.07.2020 - 31.12.2020

Η ανάλυση των εσόδων, με τους κυριότερους δωρητές, έχει ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ ΔΩΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ

Prism the Gift Fund
Σύνολο

21.782,00

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.
Στην προκειμένη περίπτωση ο φορέας Prism the Gift Fund είναι κοινωφελές ίδρυμα και η παροχή
δωρεάς στην « RLS GREECE» αφορά την εκπλήρωση του σκοπού του οπότε ορθά δεν υποβλήθηκε
σε φόρο 0,5%.
Β.2 Διάφορα έξοδα
Η ανάλυση των διαφόρων εξόδων έχει ως εξής:
Ενοίκιο επαγγελματικού χώρου
Αμοιβές για υπηρεσίες
Λοιπά έξοδα
Φόροι -τέλη
Σύνολο

Ανεξάρτητο μέλος της UHY International
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REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE ΑΜΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕYΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 24.07.2020 - 31.12.2020

Β.2.1 . Ενοίκια
Μέσα στα γενικά έξοδα περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίου του παρακάτω ακινήτου:
Ετήσιο
Μίσθωμα και
εγγύηση
2020

Περιγραφή ακινήτου
Ενοικίαση γραφείου επί της οδού Καραϊσκάκη 28 στην
Αθήνα (9τμ) - Μίσθωμα
Ενοικίαση γραφείου επί της οδού Καραϊσκάκη 28 στην
Αθήνα (9τμ) - Χαρτόσημο
ΣΥΝΟΛΟ

550,00
19,80

Διάρκεια
μισθώματος
17/07/202031/12/2020
17/07/202031/12/2020

569,80

Μας παραδόθηκε η σύμβαση μίσθωσης με την εταιρεία Impact Hub Athens Ε.Ε. και ελέγχθηκαν οι
πληρωμές των ενοικίων στο extrait της τράπεζας Alpha.
Β.2.2. Διάφορες δαπάνες
Στις αμοιβές για υπηρεσίες περιλαμβάνονται δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργεία της RLS
GREECE και την επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο καταστατικό όπως είναι η λήψη οικονομικών
και νομικών υπηρεσιών. Στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες χαμηλής αξίας που
πραγματοποιήθηκαν για αγορά χρόνου ομιλίας και εισιτηρίων μετακίνησης. Μας παραδόθηκε το πλήθος
των δαπανών που καταχωρήθηκε στα βιβλία.

Γ. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Επισημαίνουμε ότι για την RLS GREECE η χρήση από την ημερομηνία ίδρυσης 24/07/2020 έως
31/12/2020, παραμένει φορολογικά ανέλεγκτη. 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.

Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

10

The Innovating
Partner you need

REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE ΑΜΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕYΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 24.07.2020 - 31.12.2020

Δ. Συμπεράσματα και ευρήματα
Έχουμε εξετάσει τα βιβλία εσόδων και εξόδων της REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE ΑΜΚΕ για την
περίοδο από 24.07.2020 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 RLS GREECE.
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.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς τον Διαχειριστή - Σύμβουλο της “REFUGEE LEGAL
SUPPORT GREECE AMKE”, συντάχθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο
2. «Αντικείμενο και σκοπός εκτέλεσης της εργασίας» και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε άλλο αποδέκτη. Αυτή η Έκθεση αφορά
μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στο σύνολο των οικονομικών
καταστάσεων της “REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE AMKE”.
Κλείνοντας την παρούσα έκθεσή μας, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την Διοίκηση και τους
συνεργάτες της “REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE MAKE” για την πρόθυμη και ειλικρινή συνεργασία
που είχαν μαζί μας κατά την διάρκεια του ελέγχου μας.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Διονύσιος Ι. Σταμίρης
ΑΜ ΣΟΕΛ 47401
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LET US HELP YOU ACHIEVE FURTHER
BUSINESS SUCCESS
UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE
Πατησίων 75
104 34 Αθήνα

Τηλ
Fax
Email

210 8211754
210 8256067
info@axonaudit.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γέφυρα Κλαδισού
Νέα Κυδωνία, Χανιά, Κρήτη
Phone
Fax
Email

28210 95120
28210 95120
info@axonaudit.gr

H UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές είναι μέλος της
UHY. Ιδρύθηκε το 1986 και εδρεύει στο Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο. H UHY είναι ένα δίκτυο
Ανεξάρτητων ελεγκτικών, λογιστικών, φορολογικών
Και συμβουλευτικών εταιρειών με γραφεία σε 270
μεγάλα επιχειρηματικά κέντρα σε 100 χώρες.
Τα μέλη του προσωπικού μας, πάνω από 8.100
άτομα, είναι υπερήφανα που αποτελούν μέρος
του 17ου μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου
λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Κάθε μέλος της UHY είναι μια νομικά ξεχωριστή
και ανεξάρτητη εταιρεία. Το δίκτυο UHY είναι
μέλος του Forum of Firms.
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