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τoY KolNΩΦEΛoYΣ lΔPYMAτoΣ

"KolΝΩΘEΛEΣ !ΔPYMA KolNΩNlκoY κA πoΛlτlΣτlKoY EPΓoY"

EΣoΔΑ

1. Xñηµατtκd διαΘ6olµα πñoUγo0µεvηg xñηoηg 2013
(Tαµεio-Tñ6πεζεE)

2. MιοθΦµατα ακtvητωv
α. Χαiδαñloυ 2-Πειñαιαg

β. Νoταñιi 51-AΘξvα

3. Δωñεθg,εloφoñ€g,κλπ.

4. Eτηolα επlxoñηγηoη ιδñυτη

5. T6κoι καταΘ6oεων

6. Eκτακτq €οoδq qπ6 ΣΔ κqταΘ€oεων oε Δoλ.HΠΑ

7. Eooδq οπ6 oυµµετox€g

EΞoΔΑ

366.279,36

43.860,00

10.050,00 53.910,00

913.098,36

1.437,35

5.367,19

82.920,67

96.874,90

ΣΥNoΛo EΣoΔΩΝ lΞ]-9.887'89-

1. ΕΞoΔΑ ΔlolKΗΣEΩΣ -ΔlΑΧElPlΣEΩΣ
α. T6λη x/µou,Φ6ño6 εlolτoE,ΦMAΠ & EloφoñEg πdoηg φ0oεωg.

β. Λεlτoυñγlκd θξoδα τoυ lδñ0µατog,ωg 6ξoδα κolvoxñηoτωv,
εvolκioυ,Δ.E'Η,o.T.E και παoηE φ0oεωg 6ξoδα.

γ. Aγoñ69 & oυvτηñηoειg επiπλωv & λolπo0 εξoπλoµo0'

δ' Φ0λακτñα-AπoΘηκευτñα.

ε. 'Eξoδα ακlvητωv lδñ0µατog µη lδloxñηoιµoπoιo0µεvωv.

oτ' Λoιπ6E & απñ6βλεπτε9 δαπdvεg'

2. EΞoΔA ΓlA EKΠΛHPΩΣΗ ΣKoΠΩΝ
α. oικovoµlκEg εvto10oεlE γtα φιλαvΘñωπtκ6 καl κolvωvlκ6 oκoπ6.
α1. EvΙαxυoη κolvωφελΦv ιδñυµιiτωv, oñγαvloµΦv

& NoµlκΦv πñooΦπωv.
α2. EvΙoxuoη AvαξιoπαΘΦv ατ6µωv

β. ot κovoµικ66 εvιox0oεlE κoιvωφελΦv lδñuµστωv, oñγαvroµΦv
& ΝoµικΦv πñooΦπωv, γlα πofuτloτικ6 oκoπ6.

γ' Δαπαvεg oτo πλαiolo τoυ πoλlτloτtκo0 oκoπo0 τoυ lδñ0µατog.

ΣYΝoΛo EΞoΔΩN
ΓlA EΠoMEΝΗ XPHΣH

ΣYNoΛo

95.430,44

58.509,22

71.139,82

9.909,56

60.083,11

319,80

343.660,00
11.162,50 3#.82aω

88.197,96

135.393,24

873.805,65
646.082,18
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ΕNEPΓΗTlκo

EΞoΔA EΓκAτAΣTAΣEΩΣ
Λolπd €ξoΦ εγκαtαατdαεωg

,lAΓlo ENEÑΓHτικo
ll: EvoΦµαlεg Axιvητoπoιf1oειg

Γ(πεσα-olκ6πεδα
Kτ[ñlα & τεχνlκd εñγα

κo]],lΩΦEΛEΣ ]ΔPYMA κolΝΩNlt(oY & Ιlo^lTlΣτικoY EPΓoY
]ΣoΛoΓ]ΣMoΣ τHΣ 3tη5 ΔEκElrBÑ]oY 2014

noσα κλεloµεvηs xñηgηs 2014 πoσd πñoηγo0µενηζ xñησηζ 2o{'3

Aξlα κτι1oεuκ Aπooβtαει< AYαποσsεσIn AεJα κτfσ!ω( AπoσBaσει< Avωt6σ8tστn
g[lq sξjs

0,ο0 7.606,51 6.090,53 0'00 6.09ο,53:7,606,51

ο,0ο 8.617.524'52 8.617524'52
52.473'74 ',l ',l.9EΘ,791,89 1 1.468.635,36

0,00 8.6'17.524,52

0.00 1 1.468.635.36

18.209-792,42
3.607.867,35 21.817.659,77

lΔlΛ κEoA^AlA
I. lkφdλαιoβñiιιlαrcs

Yπ6λoπo πñoηγo0µεvηE 1ñr!αηg
MεταβoλΙi xñtioεωζ
Σιivoλo KεφαλαΙou

lι. ι:ιλε6νασ'ιd ειζ vιo
Πλε6vασµα πñoηγoιiµεvωv 1ñ(αεωv
Mεταβoλtt xñησεωζ
Σ0voλo πλεovdoµατog

Σ0voλo lδiωv κεφαλαiωv (Aι+Av)

n^ΘHτlκo

]tοσd noσd
κλεl6µεvηg πñoηγoιiµ:vηg

xñηoηζ 2014 xñrlσηζ 2ο'l3

43.365.083,93 35.500.347,83
_6.749.487'08 7.864.736'1ο

--Ξ9. 
61_1996,9Ξ- _-11t9Ξj93ñ1

366.279,36 1.199.347,56

279.802,82 {33.068,20
646.082,18 366.279,36

37.261.679,03 43.73'ι.363,29

Γ,

8,617.524,52
12.039.2Θ5,63

Eπlπλα Kαl λolπ6ζ εζoπλlσµOs 1.510.753,82

Σ0voλo Aκlvητoπolησεωv 22.167.543,97
0,οο 1.510.753'82 1.455.173'75 0,00 1.455.173'75

52.473,74 22j15J7023 21.541.333,63 0,00 21.541.333,03:
Συµµειoxεs'Cαι 6,,λε9 µακñorñ6cεσµεE

ιιι' xñηµαfooιxovoµικtg αιtαιff1oειg

Σuµµετox6ζ oε ouvδεδεµtvεg επl1εtñι]oεlE

Συµµετo1€6 oε λolπεζ επlχεlñησεls

Mεiov: πñ6βλεψη γlα υπoτiµηoη

Σovoλo πdγroυ εvεñγητlκoo (Γll+ΓlIl)

Δ. KYκΛoΦoPoYNENεPΓl'lTικo
ιν. Διαcεσιµα

Tαµε[o
KαταΘεσεlg Tqµιευτηñ[ou

KαταΘεσεlE 6ψεωζ & πñoΘεσµΙαs

ΓENlKo ΣYΝoΛo ENEPΓHT|KoY (B+Γ+Δ)

18.209.792,42
3,607.867,35 21.E1t,659,77

7,324.739,66

__J3.4e2.e20J!
36.607,990.34

17.670,07
15.155,03

Θ13.257,08
Θ4Θ.0E2,1 8

37.261.679,03

14.M2,39
134.989,21
216.847,76
366.279.36

43.731.363,29 ΓENlKo ΣYNo^o ΠAΘHτΙκoY (A) 37.261.679'03 43.731.363,29

AΘηvα' '10 Mαñτioυ 2015
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EKΘEΣΙ{ EΛEΓxoY ANEΞAPTHTOY oPKΩToY EΛEΓΚTΙΙ
ΛoΓΙΣTH

Πñoq τo Διoικητικ6 Συµβo6λιo τoυ <Koινωφελoιig Ιδñιiµατoq Koιvωvικoti και
Πoλιπoπκoιi'Eñγoυ>

'EκΘεoη επ[ τηq oικovoµικηq Kατdαταoηq

Eλ6γξαµε τo oυνηµµ6vo πñoUπoλoγιoµ6, looλoγιoµ6 και Aπoλoγιoµ6 τoυ
<KoιvωQελo0g lδñ0µατog KoιvωvικoO και Πoλιτιoτικo0 Eñγou> τηg 31ηg Δεκεµβñ[oυ
2ot4, πoυ απ6 κoιvoO oυvΘ6τoυv (τηv oικovoµικη κατdαταoη) τηξ 1ñηοεωg πoυ
€ληξε τηv ηµεñoµηvlα αυτη, καΘιilζ Kαι τo εvηµεñωτικ6 oηµεiωµα επ[ τoυ
lοoλoγιoµo0.

ΕυΘ0vη τηξ Διoικησηξ για τιq oικoνoµικ€q Kατααεdιoειq

H διoiκηoη ε(,vαι υπε0θυvη για τη δια1ε[ñιση τηξ πεñιoυo[αg, καΘιilg και για τηv
καταñτιoη και ε0λoγη παñoυoiαoη αυτηξ τηξ oικovoµιKηζ κατdαταoηg, ο0µQωνα µε
τιg απαιτησειξ τoυ voµικo0 πλαιoioυ πoυ ια10ει για τη δια1εlñιoη τηg πεñιoυolαq
και τηv κατdñτιoη αυτ(g τηξ oικovoµικηξ κατdαταoηζ και για εκεlvεg τιq εoωτεñικ69
δικλlδεg πoυ η διolκηoη καΘoñ[ζει ωg απαñαiτητεg ιilατε vα καΘ[αταται δυvατη η
κατdñτιoη τηξ oικoνoµικηξ κατdαrαoηg απαMαγµ€vηq απ6 oυoιιbδη αvακñ[βεια
πoυ oQε[λεται εlτε oε απατη ε[τε oε λαΘoq.

EυΘ0vη τoυ Eλεγκτη

H δικη µαg ευθ0vη ε[vαι vα εκ$ñdσoυµε γV6µη επi αυτηg τηξ oικovoµικηζ
κατdαταoηg, µε βαoη τov 6λεγ16 µαg. Διεvεñγηoαµε τov 6λεγ16 µαg o0µQωvα µε τα
ΔιεΘvη Πñ6τυπα Eλ6γ1oυ. Eπ[oηg λdβαµε υπ6ι|.lη µαξ και τιg o1ετικ69 διατdξειg τoυ
Kιilδικα Koιvω$ελιilv Πεñιoυoιιilv (N. 4t82/2o!3 6πω9 ιo16ει). Tα πñ6τυπα αυτd
απαιτoOv vα oυµµoñ$ωv6µαατε µε καv6vεg δεovτoλoγlαg, καΘιilg και vα
o1εδιαζoυµε και διεvεñγoOµε τov 6λεγ1o µε oκoπ6 τηv απ6κτηoη ε0λoγηg
διαoQαλιoηζ για τo εd'v η oικovoµικη κατdαrαοη ε[vαι απαλλαγµ6vη απ6 oυoιιilδη
αvακñiβεια. o 6λεγxog πεñιλαµβαvει τη διεv€ñγεια διαδικαoιιirv για τηv απ6κτηoη
ελεγκτικιbv τεκµηñ[ωv o1ετικα µε τα πoοd σtηv oιKovoµικη κατdαrαoη και στo
εvηµεñωτικ6 oηµε(,ωµα επ[ τoυ lοoλoγιoµo0. oι επιλεγ6µεvεg διαδικαo[εg

βαolζovται αιηv κñ[oη τoυ ελεγκιη, πεñλαµβαvoµEvηg τηg εκτ[µηoηζ τωv κιvδ0vωv
oυoιιbδoυg αvακñ[βειαξ τηξ oικovoµικηg κατdαταοηξ, πoυ o$ε[λεται ε[τε oε απdτη
εiτε oε λαΘog. Kατd τη διεv6ñγεια αυτιilv τωv εκτιµηoεωv κινδOvoυ, o ελεγκτηg
εξετdζει τιξ εσωτεñικ€g δικλ[δεξ πoυ o1ετ[ζovται µε τηv καταñτιoη και ε0λoγη
παñouoiαoη τηξ oικovoµικrig κατd,αταoηξ τoυ lδñOµατoq, µε oκoπ6 τo o1εδιαoµ6
ελεγκτικιi.lv διαδικαoιιilv κατdλληλωv για τιg πεñιαrdoειξ, αλλd 61ι µε oκoπ6 τηv
€κQñαoη γν6µηζ επ[ τηg απoτελεoµατικ6τητα9 τωv εσωτεñικιi.lv δικλ[δωv τoυ
Iδñ0µατog.



o €λεγ1og πεñλαµβαvει επioηg τηv αξιoλ6γηση τηξ καταλληλ6τηταξ τωv λoγιαιικΦv
αñ1ιbv και µεΘ6δωv πoυ χñησιµoπoιηΘηκαv και τoυ ε0λoγoυ τωv λoγιατικιirv
εκτιµηoεωv πoυ €γιvαv απ6 τη διo[κηoη, καΘΦg και τηv αξιoλ6γηoη τηg oυvoλικ(g
παñoυolαoηξ τηξ oικovoµικηg κατdαcαoηq. Πιoτε0oυµε 6τι τα ελεγκτικd τεκµηñια
πoυ €1oυµε συγKε\ΓΕñιiloει εivαι επαñκη και κατdMηλα για τη Θεµελiωoη τηg
ελεγκτικη g µαg γvιilµη g.

Γvιilµη

Kατd τη γvωµη µαξ, η oικovoµικη κατd'αrαoη παñoυoιαζει ε0λoγα, απ6 κd'Θε

oυoιιbδη dπoι}η, τη χñηµατooικovoµικη Θ6oη τoυ <KoιvωQελo0q lδñ0µατog
Koιvωvικo0 και Πoλιτιαrικo0 Tñγoυ> κατα τηv 3Lη Δεκεµβñloυ 2014, oOµ$ωvα µε
τιg απαιτησειξ τoU πλαιoioυ χñηµατooικovoµικηg αvαQoñd,g πoυ ιo10ει για τηv
κατdñτιoη αυτηg τηξ oικovoµικηξ κατdαrαoηg.

ΣoΛ
oPKΩTol ΛoΓlΣτEΣ

Crαrve l-lonΛrdh_

Aθηvα, 24 Aπñλ[oυ 2015

o 0ñκωτ69 Eλεγκτη6 Λoγιαιriζfaeγ:Κ
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Παvτεληg Θ. Xαñiτog

Añ M ΣoEΛ:15151

Συvεñγαζ6µεvoι oñκωτoi Λoγιατ6g α.ε.o.ε.

µ6λo9 τηg Crowe Horwath lnternational
Φωκ. N6γñη3, !t257 AΘηvα

Añ M ΣoEΛ 125


