ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (Μ.Σ.Ν.) - ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31.12.2016
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2016 - 31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΣIΚΟ
Ποςά κλειόμενθσ χριςθσ 2016
Αναπόςβεςτθ
Αξία κτιςεωσ
Αποςβζςεισ
αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
ΙΙ. Ενςώματεσ Ακινθτοποιιςεισ
6. Επιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ

3.880,20

3.880,17

Ποςά προθγοφμενθσ χριςθσ 2015
Αναπόςβεςτθ
Αξία κτιςεωσ
Αποςβζςεισ
αξία

0,03

Δ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτιςεισ
1. Απαιτιςεισ από πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν

3.880,20

3.880,17

Ποςά κλειόμενθσ
χριςεωσ 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
1. Καταβεβλθμζνο

1.595.489,04

0,03

0,00

0,00

ΙΙΙ. Αποκεματικά Κεφάλαια
1. Σακτικό Αποκεματικό
3β. Διαφορά από αποτίμθςθ Κοινοφ Κεφαλαίου Ν. 2469/97
ςτθν τρζχουςα αξία του

1.467,35

0,00
IV. Αποτελζςματα εισ νζο
Τπόλοιπο πλεοναςμάτων χριςεωσ εισ νζο
Τπόλοιπο ελλειμμάτων προθγουμζνων χριςεων
III. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα
Μείον: προβλζψεισ υποτιμιςεωσ

2.079.586,45
1.174.270,59

ΙV. Διακζςιμα
1. Σαμείο
3. Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ

φνολο Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ (ΔΙΙ +ΔΙΙΙ + ΔIV)

ΠΑΘΗΣIΚΟ
Ποςά προθγοφμενθσ
χριςεωσ 2015

905.315,86

0,00

223,00
750.748,92
750.971,92

0,00

1.656.287,78

0,03

1.686.869,55

Ε. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ
2. Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα

0,00

35.705,71
37.173,06

0,00

0,00
-170.184,54
-170.184,54

φνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙΙΙ + ΑΙV)

0,00

1.462.477,56

Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
ΙΙ. Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ
8. Πιςτωτζσ διάφοροι

0,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α + Γ)

0,00

1.462.477,56

Ποςά κλειόμενθσ
χριςεωσ 2016
0,00

Ποςά προθγοφμενθσ
χριςεωσ 2015
0,00

30.581,74

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (Γ + Δ + Ε)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΕΩ
31θσ Δεκεμβρίου 2016 (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2016)
Ποςά κλειόμενθσ χριςεωσ 2016
1. Αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ
1. Ζςοδα από καταβολζσ αςφαλιςμζνων
Μείον κόςτοσ υπθρεςιϊν
Μικτά αποτελζςματα (Κζρδθ ι ηθμίεσ ) εκμεταλλεφςεωσ
Πλζον: Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ
Μείον: 1. Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ
Μερικά αποτελζςματα (κζρδθ ι ηθμίεσ) εκμεταλλεφςεωσ
Πλζον (ι μείον)
2. Ζςοδα τίτλων πάγιασ επζνδυςθσ και χρεογράφων
4. Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα
Μείον:
3. Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
Ολικά αποτελζςματα (ηθμίεσ ι κζρδθ) εκμεταλλεφςεωσ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (κζρδθ ι ηθμίεσ ) χριςεωσ προ φόρων

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΕΩ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
Ποςά κλειόμενθσ χριςεωσ 2015
829.643,46
659.599,01
170.044,45
223,00
346,95
169.920,50

0,00

0,00
0,00

30.414,70
24.325,06

Κακαρά αποτελζςματα (πλεόναςμα ι ζλλειμμα) χριςεωσ
Τπόλοιπο αποτελεςμάτων (ελλειμμάτων-πλεοναςμάτων)
προθγουμζνων χριςεων
φνολο
Πλεόναςμα/ϋΕλλειμμα εισ νζο

-170.184,54
-170.184,54
0,00

-170.184,54

54.739,76
224.660,26

0,00

268,27
224.391,99

0,00

224.391,99

Ακινα, 27 Ιουνίου 2017
H TΜΗΜΑΣΑΡΧΗ Ε.Λ.Π.Ν.

O ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Ε.Λ.Π.Ν.

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΜΣΝ

ΤΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ (Ε) I. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Π.Ν.

ΠΛΟΙΑΡΧΟ (Ο) Χ. ΒΛΑΧΟ Π.Ν.

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ (Ο) Ν. ΠΕΣΟ Π.Ν.

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Ζκκεςθ επί των Οικονομικών Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Μετοχικοφ Σαμείου Ναυτικοφ (Μ.Σ.Ν.) «Μ.Σ.Ν./ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ» (εφεξισ το «Σαμείο»), οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ
Δεκεμβρίου 2015, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και τον πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα.
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Η διοίκθςθ του «Σαμείου» ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιςτικό χζδιο των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/1998), όπωσ και
για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.
Ευκφνθ του Ελεγκτι
Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ
δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για
τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των
οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν
καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Πιςτεφουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.
Βάςθ για Γνώμθ με Επιφφλαξθ
Από τον ζλεγχό μασ προζκυψε ότι δεν ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ για πρόςκετουσ φόρουσ και προςαυξιςεισ ςε ςχζςθ με τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ ζωσ και 2015.
Γνώμθ με Επιφφλαξθ
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τθν επίπτωςθ του κζματοσ που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ του «Σαμείου»
κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιςτικό χζδιο των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/1998).
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ με τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια του Ν.Δ 496/1974 και του Ν.369/1976.

Ακινα, 28 IOYΝIOY 2017
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΚΟΤΣΡΗ
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 16141
ΟΛ α.ε.
ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ
Φωκ. Νζγρθ 3, Ακινα

