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Έκθεση Ευρημάτων Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τη Διενέργεια Προσυμφωνημένων
Διαδικασιών προκειμένου η έκθεση αυτή να υποβληθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
για την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ)» της ΚΥΑ αριθμ. 10616/2020 (ΦΕΚ Β’ 3820/9-9-2020)
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων»
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ
Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (εφεξής «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω
προσυμφωνημένες διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με το από 7 Ιανουαρίου 2022 συμφωνητικό.
Η ευθύνη της Διοίκησης
Η Διοίκηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την σύνταξη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως
για τη χρήση από τη 1η Ιανουαρίου έως τη 31η Δεκεμβρίου 2021.
Η ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη, είναι να διενεργήσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες σύμφωνα με
το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το όποιο ισχύει σε «Αναθέσεις και Εκτέλεσης
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» και να αναφέρουμε
τα ευρήματά μας.
Διαδικασίες που διενεργήθηκαν
Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν συνοψίζονται ως εξής:
1) Αντιπαραβολή των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στη Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο από τη 1η Ιανουαρίου έως τη 31η Δεκεμβρίου 2021, που συντάχθηκε από τη
«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με τηρούμενο από τη
«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων,
2) Επαλήθευση τήρησης διακριτικής λογιστικής μερίδα και διακριτού Τραπεζικού Λογαριασμού για
τα έργα που υλοποιεί η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» και προβλέπεται από ειδικές απαιτήσεις των επιμέρους
συμβάσεων Χρηματοδότησης,
3) Εξέταση με τυχαίο δείγμα, κατά τη κρίση του ελεγκτή, της ύπαρξης νόμιμων δικαιολογητικών
των εσόδων – εξόδων που έχουν καταχωρισθεί στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων που τηρεί η
«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ». Το δείγμα κάλυψε τουλάχιστον το 75% επί του συνόλου των εσόδων και των
εξόδων της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» έτους 2021,
4) Επαλήθευση ορθής καταχώρησης του επιλεχθέντος δείγματος εσόδων – εξόδων στο βιβλίο
Εσόδων – Εξόδων στη λογιστική μερίδα της δράσης στα πλαίσια της οποία πραγματοποιήθηκε,
5) Εξέταση της ορθής καταχώρησης στο τηρούμενο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του συνόλου των
μισθοδοτικών καταστάσεων για τη περίοδο από τη 1η Ιανουαρίου έως τη 31η Δεκεμβρίου 2021,
6) Διασταύρωση των ελεγχθέντων παραστατικών εξόδων με τα αντίστοιχα συμφωνητικά (όπου
προβλέπονται και υφίστανται),
7) Για το ελεγχθέν δείγμα εξόδων εξέταση της διενέργειας των κατά νόμο κρατήσεων υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων,
8) Για το ελεγχθέν δείγμα επιβεβαίωση των υποχρεώσεων και των σχετικών αποδόσεων προς το
Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών,
9) Για το ελεγχθέν δείγμα επιβεβαίωση εξόφλησης αμοιβών προσωπικού και τρίτων, σύμφωνα με
την κείμενη Νομοθεσία.
Ευρήματα
✓ Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών ελέγχου δεν προέκυψαν διαφορές επί του
συνόλου των δηλωθεισών Εσόδων – Εξόδων και επί του απολογισμού που καταρτίστηκε και
συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση που μας παρέδωσε η Διοίκηση,

✓

✓

✓

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» τη κλειόμενη χρήση εντάχθηκε στην υλοποίηση του έργου ‘‘Δημιουργία και
λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Εκκλησίας της Ελλάδος’’ συνολικού
Προϋπολογισμού € 6.562.744. Κατά τη κλειόμενη χρήση από το ανωτέρω έργο έχουν εισπραχθεί
€ 3.233.020. Μέχρι την υπογραφή της παρούσας έκθεσης δεν έχει πλήρως εκκαθαριστεί και δεν
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν κατά την ολοκλήρωση του ανωτέρου έργου οι δαπάνες του
θα υπερκαλύπτουν την επιχορήγηση που θα ληφθεί και συνεπώς υπάρξει αδυναμία κάλυψης
των υποχρεώσεων.
Λόγω της καθυστέρησης των εισπράξεων από τις ανωτέρω δράσεις και την έλλειψη πόρων για
την ικανοποίηση του συνόλου των δαπανών που διενεργεί ο Φορέας, η συνέχιση του συνόλου
των δραστηριοτήτων του Φορέα είναι αβέβαιη και πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από
τη Διοίκηση που θα έχουν ως σκοπό την συνέχιση της δραστηριότητάς του. Αξίζει να αναφερθεί
πως οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και σε Οργανισμούς Κοινωνικής ασφάλισης κατά την
31η Δεκεμβρίου 2021 είναι περίπου € 151 χιλ. Από το ανωτέρω ποσό μέχρι την ημερομηνία της
παρούσας έκθεσης έχουν αποπληρωθεί υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο αξίας €
59.055,75. Οι υποχρεώσεις προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αξίας περίπου € 92 χιλ. έχουν
ρυθμιστεί από τον Φορέα και θα αποπληρωθούν σε δώδεκα ισόποσες δόσεις,
Αξίζει να αναφερθεί πως η Διοίκηση της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για να στεφθούν με επιτυχία το σύνολο των Δράσεων που είχε εκπονήσει.

Ουσιώδης Αβεβαιότητα που Σχετίζεται με τη Συνέχιση της Δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη ανωτέρω Σημείωση που αναφέρεται ότι λόγω της καθυστέρησης
των εισπράξεων από τις ανωτέρω δράσεις και την έλλειψη πόρων για την ικανοποίηση του συνόλου
των δαπανών που διενεργεί ο Φορέας, η συνέχιση του συνόλου των δραστηριοτήτων του Φορέα είναι
αβέβαιη και πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τη Διοίκηση που θα έχουν ως σκοπό την
συνέχιση της δραστηριότητάς του. Αξίζει να αναφερθεί πως οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο
και σε Οργανισμούς Κοινωνικής ασφάλισης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι περίπου € 151 χιλ.
Από το ανωτέρω ποσό μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης έχουν αποπληρωθεί
υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο αξίας € 59.055,75. Οι υποχρεώσεις προς τους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς παραμένουν ανεξόφλητες και ληξιπρόθεσμες χωρίς να έχουν ρυθμιστεί και είναι
περίπου € 92 χιλ.. Τα θέμα αυτό αν και αποτελεί ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της
δραστηριότητας του Φορέα, η Διοίκηση μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα
επιχειρηματικά μέτρα για τη συνέχιση δραστηριότητάς της. Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε
σχέση με το θέμα αυτό.
Περιορισμός Χρήσης
Επειδή οι ανωτέρω διαδικασίες ελέγχου δεν συνιστούν έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε γνώμη με βάση
τα πρότυπα αυτά. Η έκθεση ελέγχου μας καταρτίστηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρουμε
στη εισαγωγή της έκθεσης και όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή για διανομή σε άλλα μέρη.
Αυτή η έκθεση ελέγχου αφορά μόνο στις διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω και δεν επεκτάθηκε
στις Οικονομικές Καταστάσεις της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» ως σύνολο.

Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στη Διοίκηση και το λογιστήριο της
«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» για τη σημαντική βοήθεια που προσέφεραν για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας
μας.
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