
  

   

Προς: 

το Διοικητικό Συμβούλιο της αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία 

«SYRIAN AMERICAN MEDICAL SOCIETY HELLAS Α.Μ.Κ.Ε». 

 

 

Aθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020  

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

 

1. Εντολή Ανάθεσης 

 

Διενεργήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με την από 07.11.2020 επιστολή ανάθεσης, οι οποίες παρατίθενται κατωτέρω  και αφορούν  την εξέταση 

συγκεκριμένων θεμάτων  της χρήσεως 2019 της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «SYRIAN AMERICAN MEDICAL SOCIETY HELLAS Α.Μ.Κ.Ε», εφεξής η 

«ΑΜΚΕ». 

 

Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 

Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση», βάσει του οποίου έχουμε την ευθύνη να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και 

να σας αναφέρουμε τα ευρήματά μας.  Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα 



  

   

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων 

αναφέρονται στην έκθεση. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, τα οποία θα σας 

γνωστοποιούσαμε. 

  

 

 

 

2. Σύσταση, σκοπός και όργανα διοικήσεως της εταιρείας 

 

2.1  Ισχύουσα νομοθεσία - σύσταση της εταιρείας 

Η εταιρεία, συστάθηκε νομίμως, δυνάμει του από 15-03-2017 καταστατικό, το οποίο κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ Αθηνών στις 20-03-2017 και έλαβε τον μοναδικό 

αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου 141915503000. Η διάρκεια της ΑΜΚΕ ορίστηκε σε είκοσι χρόνια (20 έτη),  ενώ καταβλήθηκαν  ευρώ 1.500,00 για το  

κεφάλαιο αυτής. 

Η εταιρεία έκανε έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ Α Αθηνών στις 20/03/2017 και σύμφωνα με την έναρξη της υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας 

(απλογραφικών). 

 

 

2.2  Σκοπός 



  

   

Σκοπός της ΑΜΚΕ είναι η οργάνωση και παροχή ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας κάθε μορφής σε άπορα άτομα ανεξάρτητα από εθνότητα, χρώμα 

φυλή, θρησκεία, σεξουαλικών προτιμήσεων και κάθε άλλης διάκρισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η παροχή επείγουσας ιατρικής περίθαλψης για την 

αντιμετώπιση και στήριξη εκείνων που έχουν ανάγκη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η στήριξη με οποιοδήποτε τρόπο, έργων και φιλανθρωπικών 

οργανώσεων με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.  

 

 

2.3  Όργανα Διοίκησης  

 

2.3.1  Γενική Συνέλευση των εταίρων και διαχείριση 

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της  ΑΜΚΕ και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική απόφαση σύμφωνα με τον νόμο, το 

καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΑΜΚΕ. Οι αποφάσεις γενικής συνέλευσης δεσμεύουν των διαχειριστή. Στην γενική συνέλευση 

έχει δικαίωμα να συμμετάσχει κάθε εταίρος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της γενικής συνέλευσης.  

Την ΑΜΚΕ εκπροσωπεί ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής συγκαλεί την γενική συνέλευση των εταίρων, είτε στην έδρα είτε σε τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της 

έγκαιρης και έγγραφης προσκλήσεως τους τουλάχιστον προ δέκα ημερών. Σε περίπτωση που δεν παραβρεθούν όλα τα μέλη της, τότε εντός 15 ημερών 

συγκαλείται νέα γενική συνέλευση και η απαρτία επιτυγχάνεται ανεξάρτητα του αριθμού των παραβρισκόμενων μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία, με εξαίρεση την τροποποίηση του καταστατικού που χρειάζεται τα 2/3 των παριστάμενων και σε απαρτία ευρισκόμενων μελών  Ο 

διαχειριστής δεσμεύει την ΑΜΚΕ υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής δικαστικά και 

εξώδικα  Ελέγχει τις δαπάνες και καθορίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην 

εταιρεία πιστώσεις. Αποφασίζει για την αγορά η πώληση ακινήτου ανέγερση κτισμάτων κλπ. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Πράξεις 



  

   

του διαχειριστή και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία Ο διαχειριστής ενεργεί συλλογικά και εκλέγεται από την γενική συνέλευση των 

εταίρων η οποία μπορεί τον ανακαλέσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων και έγγραφη γνωστοποίηση προς αυτόν στην έδρα της εταιρείας.  

 

3. Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έκθεση  

Τέθηκαν υπ΄ όψιν μας τα εξής στοιχεία: 

- Αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις χρήσεως 2019 

- Παραστατικά εσόδων και εξόδων χρήσεως 2019 

- Μισθοδοτικές καταστάσεις  

- Καταστατικό λειτουργίας ΑΜΚΕ 

- Έγγραφα σύστασης ΓΕΜΗ 

- Έναρξη λειτουργίας στην αρμόδια εφορία. 

 

 

4. Προσυμφωνημένες διαδικασίες τήρησης αναλυτικών λογιστικών καταστάσεων 

 

4.1 Εκτελεσθείσες διαδικασίες 

Σύμφωνα με την σχετική επιστολή ανάθεσης των Προσυμφωνημένων διαδικασιών, διενεργήσαμε επισκόπηση για: 

 

4.1.1  Την τήρηση αναλυτικών λογιστικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Για τον σκοπό αυτό μας παραδόθηκαν τα  βιβλία εσόδων και εξόδων 

(απλογραφικών)  χρήσεως 2019,  στα οποία διενεργήσαμε δειγματοληπτική επισκόπηση σε συνάρτηση  με τα παραστατικά εσόδων και εξόδων. 



  

   

Επισκοπήσαμε ότι τα έξοδα που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία είναι σύμφωνα με το καταστατικό και τους σκοπούς της ΑΜΚΕ. Τα έσοδα προέρχονται 

από δωρεές ξένων εταιρειών και εθελοντών και η είσπραξη τους γίνεται μέσω τραπεζικών καταθέσεων. Τα έξοδα καταχωρούνται στις αναλυτικές 

λογιστικές καταστάσεις με βάση την ιδιότητα τους, το οποίο είναι σύμφωνο με τους κανόνες και τις αρχές τις λογιστικής επιστήμης.   

 

 

5. Ευρήματα 

Από την διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών προέκυψαν τα εξής: 

5.1. Τα έσοδα της ΑΜΚΕ χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. 

 Δωρεές Εθελοντών                 €         0.00 

 Δωρεές ξένων εταιρειών        €  34.406.83 

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2019    €  34.406.83 

5.2 Τα έξοδα της ΑΜΚΕ αναλύονται σε περισσότερες κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 

 Ενοίκιο Κατ/τος                       €   1.800.00 

 Δαπάνες Απαλ/μενες Διαστ       € 11.245.80 

 Δαπάνες Απαλ/μενες                €        5.00 

 Αμοιβές Προσωπικού                € 12.318.71 

 Εργοδοτικές Εισφορές              €   3.084.86 

Σύνολο εξόδων χρήσεως 2019     €   28.455.19  

 



  

   

Σύμφωνα με τα ανώτερο η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία SYRIAN AMERICAN MEDICAL SOCIETY HELLAS Α.Μ.Κ.Ε τήρησε αναλυτικές λογιστικές 

καταστάσεις για την χρήση 2019. 

 

6. Περιορισμός χρήσης 

Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας, απευθύνεται αποκλειστικά προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, εκτός από τη χρήση της σε δικαστήριο. 

 

 

  

atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε. 

Ιφιγενείας 3 -5, Μεταμόρφωση, 144 51 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 33 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 

 

Μήλιος Σπυρίδων 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37121 
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