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Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Ι. Κεφάλαιο
1. Γήπεδα Οικόπεδα 25.409.807,56 0,00 25.409.807,56 25.409.807,56 0,00 25.409.807,56 1. Καταβλημένο 73.594.551,99 73.594.551,99
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα 26.075.803,65 17.902.659,68 8.173.143,97 26.043.563,65 16.860.917,12 9.182.646,53
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 106.399,74 100.960,38 5.439,36 106.399,74 98.773,08 7.626,66
5. Μεταφορικά Μέσα 13.992,66 13.992,65 0,01 13.992,66 13.992,65 0,01 ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 417.551,37 397.748,76 19.802,61 402.276,70 374.093,25 28.183,45 1. Τακτικό Αποθεματικό 13.996.877,10 13.996.877,10
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙΙ) 52.023.554,98 18.415.361,47 33.608.193,51 51.976.040,31 17.347.776,10 34.628.264,21 2. Αποθεματικά καταστατικού 319.347,03 279.347,03

3. Ειδικά Αποθεματικά 17.000.000,00 13.000.000,00
4. Διαφορά από αποτίμηση χρεογράφων στην τρέχουσα αξία τους 6.148.547,73 6.601.138,56

ΙΙΙ. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες Χρημ/κές Απαιτήσεις 37.464.771,86 33.877.362,69
1. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 2.850.807,00 2.850.807,00 IV. Αποτελέσματα εις νέο
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση 993.156,61 1.857.650,39 917.941,84 1.932.865,16 Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο 10.217.427,48 8.191.235,78
2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 15.604.960,15 16.572.896,98 Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων 57.419.719,68 49.228.483,90
Μείον: Προβλέψεις 573.890,12 15.031.070,03 631.085,17 15.941.811,81 67.637.147,16 57.419.719,68
Σύνολο Τίτλων Πάγιας Επένδυσης (ΓΙΙΙ) 16.888.720,42 17.874.676,97

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI + AIII + AIV) 178.696.471,01 164.891.634,36
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ( ΓΙΙ +ΓΙΙΙ) 50.496.913,93 52.502.941,18

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 139.142,65 215.937,12  λόγω έξόδου από την υπηρεσία 67.441,50 65.520,00
2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους και επιχορηγήσεις 0,01 0,01 2. Λοιπές προβλέψεις 562.888,80 872.797,26
5. Επισφαλείς - Επίδικες Απαιτήσεις και χρεώστες 970.344,53 963.635,67 630.330,30 938.317,26
Μείον: Προβλέψεις 780.330,38 190.014,15 822.383,60 141.252,07
6. Χρεώστες Διάφοροι 2.123.841,28 2.333.524,73

2.452.998,09 2.690.713,93 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1. Προμηθευτές 4.261,04
1. Μετοχές 238.320,00 238.320,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 982.977,91 860.652,52
2. Ομολογίες 20,69 20,69 8. Πιστωτές διάφοροι 9.112.312,69 8.474.949,54
3. Λοιπά Χρεόγραφα 48.458.025,64 48.696.366,33 48.069.212,00 48.307.552,69 9. Επιταγές πληρωτέες 927.491,91
Μείον: προβλέψεις υποτιμήσεως 17.846.616,34 30.849.749,99 17.350.551,76 30.957.000,93 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 10.095.290,60 10.267.355,01

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 35.444,26 45.833,53 Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 104.740.611,63 89.076.221,59 1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 5.085,33 2.976,00

104.776.055,89 89.122.055,12

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV) 138.078.803,97 122.769.769,98

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 5.157,63 5.773,85
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 846.301,71 821.797,62

851.459,34 827.571,47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ + Δ + Ε) 189.427.177,24 176.100.282,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 189.427.177,24 176.100.282,63

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 157.610.000,00 149.394.900,00 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού 157.610.000,00 149.394.900,00

3.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων 46.000,00 46.005,00 46.000,00 46.005,00

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 1.700.603,31 12.213.731,39 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 1.700.603,31 12.213.731,39
Σύνολο Χρεωστικών Λογαριασμών Τάξεως 159.356.603,31 161.654.636,39 Σύνολο Πιστωτικών Λογαριασμών Τάξεως 159.356.603,31 161.654.636,39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης Δεκεμβρίου 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 14.518.261,54 9.901.561,36
1 .Εσοδα απο ασφαλιστικές εισφορές 44.026.358,52 42.331.503,20 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) 
2. Έσοδα από κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα 20.623.128,88 64.649.487,40 12.752.779,18 55.084.282,38 προηγουμένων χρήσεων 57.419.719,68 49.228.483,90
Μείον: Κόστος υπηρεσιών 53.356.383,41 49.301.763,81 Σύνολο 71.937.981,22 59.130.045,26
Μικτό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 11.293.103,99 5.782.518,57
Πλέον: Άλλα έσοδα 1.881.337,37 1.827.435,47 ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο 13.174.441,36 7.609.954,04 1. Φόρος εισοδήματος 260.834,06 180.325,58
ΜΕΙΟΝ:
1.  Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας 1.958.648,48 1.866.194,33 Πλεόνασμα εις νέο 71.677.147,16 58.949.719,68
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 11.215.792,88 5.743.759,71

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
ΠΛΕΟΝ: 2. Αποθεματικά καταστατικού 40.000,00 30.000,00
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεγράφων 1.704.684,67 1.843.745,72 4. Ειδικά  Αποθεματικά 4.000.000,00 1.500.000,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 502.717,21 2.207.401,88 684.759,13 2.528.504,85 5.Υπόλοιπο πλεονασμάτος εις νέο 67.637.147,16 57.419.719,68

13.423.194,76 8.272.264,56 71.677.147,16 58.949.719,68
ΜΕΙΟΝ:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29.440,56 39.376,97
Ολικά Αποτελέσματα ( πλεόνασμα)  εκμεταλλεύσεως 13.393.754,20 8.232.887,59
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 15.691,56 144.862,81
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 2.047.395,88 1.298.016,09
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 449.110,01 805.837,23

2.512.197,45 2.248.716,13
Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 381.240,17 272.029,16
2. Έκτακτες ζημίες 3.184,33
3. Έξοδα προηγούμένων χρήσεων 966.496,66 32.632,43
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 39.953,28 1.387.690,11 1.124.507,34 272.196,44 580.042,36 1.668.673,77
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα ( πλεόνασμα) 14.518.261,54 9.901.561,36
Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.067.585,37 1.062.608,93
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.067.585,37 0,00 1.062.608,93 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 14.518.261,54 9.901.561,36
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      Αθήνα, 28 Ιουνίου 2022

        Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020

3.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών & αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

    ΑΑ ΟΕΕ 78912  Α' Τάξη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

 Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού

Αθήνα, 30  Ιουνίου 2022

       NEXIA EUROSTATUS A.E.                                    Δημήτρης Αδαμόπουλος
Αμβροσίου Φραντζή 34, Αθήνα                                   ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

                              Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26851

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ «Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού» (εφεξής Οργανισμός), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ν.Π.Δ.Δ «Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 όπως ισχύει.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οργανισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016 εως και το 2021, ως εκ τούτου οι υποχρεώσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ο Οργανισμός δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο
και δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Οργανισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια του
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2020 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 30/06/2021 έκθεση ελέγχου με Γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Οργανισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε
προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Οργανισμό ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Οργανισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της από 28/6/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια του Ν.Δ. 496/1974 όπως ισχύει.


