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Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Στέφανος Α. Χατζηστεφάνου 

 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ 

 
Αθήνα, Μάρτιος 2022 

 
Προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

Μαρίνα Δέλτα Καλλιθέας Αττικής 

 
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

επί των οικονομικών καταστάσεων της 

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για την χρήση 2021 

(1/1/2021 – 31/12/2021) 

 

 

Ι. Εντολή Ελέγχου και αντικείμενο εργασίας 
 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, της 16ης Δεκεμβρίου 

2021 καθώς και της 30ης Δεκεμβρίου 2021, μας ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου επί των Οικονομικών 

Καταστάσεων της χρήσης 2021. 

Κατά τον έλεγχό μας εφαρμόσαμε τις κατά την κρίση μας κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες, στα πλαίσια 

των αρχών ελεγκτικής (standards ελέγχου) του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες είναι 

σύμφωνες με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.  

Ελέγξαμε τη νομιμότητα και την ακρίβεια των λογιστικών εγγραφών (δηλαδή εάν τα ποσά που 

καταχωρήθηκαν συμφωνούν με τα ποσά των αντίστοιχων δικαιολογητικών) καθώς και την ύπαρξη 

πρωτότυπων παραστατικών. 

 

 
ΙΙ. Σύσταση – Έδρα – Σκοπός της Ομοσπονδίας 

 
o Σύσταση 

 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ιδρύθηκε στην Αθήνα την 31η Ιανουαρίου 1951 με την υπ’ αριθ. 

485/51 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

 

 

 

 
o Έδρα 

 

Η έδρα της Ομοσπονδίας βρίσκεται στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής. 
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o Σκοπός 
 

1. Σκοπός της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας είναι η καλλιέργεια, διάδοση, προαγωγή, ανάπτυξη 

και οργάνωση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας σε όλη την χώρα. 

2. Την επίτευξη των σκοπών της η Ομοσπονδία επιδιώκει ιδίως με: 

α. Την ανάθεση, προκήρυξη, έγκριση, διοργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία κάθε μορφής αθλητικών 

αγώνων μεταξύ των σωματείων-μελών της καθώς και διεθνών αγώνων. 

β. Την συγκρότηση και συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών Εθνικών Ομάδων σε αγώνες που 

διοργανώνονται από τη διεθνή Ομοσπονδία και τις διεθνείς ενώσεις όλων των κατηγοριών σκαφών. 

γ. Το συντονισμό της δράσης μεταξύ των σωματείων-μελών της. 

δ. Την ηθική και υλική ενίσχυση των σωματείων-μελών της, καθώς και τον έλεγχο χρήσης και 

συντήρησης του υλικού που παραχωρείται προς αυτά. 

ε. Τη συνεργασία με το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο, με την Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με άλλα εμπλεκόμενα με το άθλημα Υπουργεία, 

με τους υπεύθυνους φορείς για τον αθλητισμό που καλλιεργείται στα σχολεία, στις ένοπλες δυνάμεις, στα 

μαζικά προγράμματα, σε εργασιακούς χώρους και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των 

βαθμών. 

στ. Την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο εξωτερικό και τη συμμετοχή της στην Παγκόσμια και 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στις διεθνείς ενώσεις σκαφών κλπ. 

ζ. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού περιεχομένου. 

η. Τη απόκτηση διαφόρων τύπων σκαφών Ολυμπιακών, Διεθνών και Εθνικών κατηγοριών (κλάσεων), 

σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές. 

θ. Την έκδοση έντυπου, οπτικοακουστικού ή ηλεκτρονικού υλικού και κάθε άλλου μέσου που 

αποσκοπεί στην προαγωγή του αθλήματος και την ανάπτυξη γενικά του αθλητισμού. 

3. Η Ε.Ι.Ο. είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργεί το άθλημα του άρθρου 2 

του παρόντος στην Ελλάδα. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία της διέπεται από τις 

διατάξεις του παρόντος, της περί σωματείων κείμενης νομοθεσίας και του αθλητικού νόμου, όπως ισχύει κάθε 

φορά. Επέμβαση στην αυτοτέλεια της, χωρίς διάταξη νόμου που να παρέχει το δικαίωμα αυτό, δε γίνεται 

αποδεκτή και απορρίπτεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό της Συμβούλιο. 

4. Δεν επιτρέπεται στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία η επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη 

διοικητική και οικονομική αυτονομία των Σωματείων-μελών της, καθώς και η απεμπόληση των δικαιωμάτων 

της. 
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ΙΙΙ. Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας  

 

Η ομοσπονδία διοικείται από δεκαεννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ως εξής: 

 

1. Ανδρονίκη Αναστασίου Πρόεδρος  

2. Χανδακάς Στέφανος Α’ Αντιπρόεδρος 

3. Παπαστεφάνου Γεώργιος Β’ Αντιπρόεδρος 

4. Χαζτηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος Γ’ Αντιπρόεδρος 

5. Καμνής Γεώργιος Γεν. Γραμματέας 

6. Μαρουλάκης Ιωάννης Ειδικός Γραμματέας 

7. Θεοδωρίδης Ιωάννης Ταμίας 

8. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Ταμίας 

9. Ρούσσης Χαράλαμπος Έφορος γραφείων εγκαταστάσεων & μέσων 

10. Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Έφορος Υλικού & Έφορος Νότιας Ελλάδας 

11 Τσουκαλάς Χαράλαμπος  Έφορος Χορηγιών & Εκδηλώσεων & Έφορος 

Κεντρικής Ελλάδας 

12 Χριστοφόρου Δημήτριος Έφορος Εθνικών Ομάδων 

13. Αυλωνίτου Ακριβή  Έφορος Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων 

14. Σμέης Δημήτριος Έφορος Θεσσαλονίκης 

15.  Καλατζής Ιωάννης Μέλος 

16.  Μάνθος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος ΠΑΣΠΙ 

17. Αχλάτης Ευστράτιος Εκπρόσωπος αθλητών 

 

IV. Έλεγχος Χρήσης 2021 
 

- Στο τέλος της παρούσας έκθεσης, παραθέτουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2021, όπως 

καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 

 

- Ο δειγματοληπτικός έλεγχός μας περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς του Ισολογισμού και των 

Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01 – 31/12/2021 και έγινε με βάση τα βιβλία και στοιχεία της Ομοσπονδίας. 

 

- Σκοπός του ελέγχου μας ήταν να διαπιστώσουμε την ακρίβεια των αναγραφομένων στον εν λόγω 

Ισολογισμό στοιχείων, την κανονική ροή τους την επόμενη περίοδο (π.χ. είσπραξη, πληρωμή κλπ.), τις τυχόν 

απαξιώσεις και την τυχόν ύπαρξη άλλων στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως π.χ. ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις, άλλα έσοδα και έξοδα που αφορούν τη χρήση 2020, επισφάλειες κλπ. 

 

- Στα επόμενα κεφάλαια, παραθέτουμε ανάλυση των λογαριασμών του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως (Λογαριασμοί Εσόδων – Εξόδων) της κλειόμενης χρήσεως (01/01/2021 – 31/12/2021) με τις 

διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχό μας, καθώς και τις απαραίτητες, κατά την κρίση μας, 



4 
 

διευκρινίσεις.  

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι στα κονδύλια του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της κλειόμενης 

χρήσεως περιλαμβάνονται αναλυτικά ανά λογαριασμό τα κονδύλια της διαχείρισης της Ομοσπονδίας και της 

διαχείρισης του λιμανιού (της Μαρίνας Καλλιθέας) ενώ κατά την προηγούμενη χρήση περιλαμβάνονταν μόνο 

τα κονδύλια της διαχείρισης της Ομοσπονδίας στα οποία είχε ενσωματωθεί το αποτέλεσμα του λιμανιού της 

προηγούμενης χρήσεως (2019). Έτσι δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους τα κονδύλια των οικονομικών 

καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως.     

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 
Α. ΠΑΓΙΑ 

 
1. Πλωτό υλικό 

 

  
31.12.2021 31.12.2020 

Αξία κτήσεως € 690.790,35 690.790,35 

Μείον:  Σωρευμένες αποσβέσεις « 690.787,47 690.787,47 

Αναπόσβεστη αξία  € 2,88 2,88 

 

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:  
 

 
Αξία κτήσεως 31.12.2020 € 690.790,35 

 

Πλέον : Προσθήκες χρήσεως 2021 « 0,00 690.790,35 

     

 
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020 « 690.787,47 

 

Πλέον : Αποσβέσεις χρήσεως 2021 « 0,00 690.787,47 

 
Αναπόσβ. Αξία 31.12.2021 € 

 
2,88 

 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στον παραπάνω λογαριασμό διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 Στην κλειόμενη χρήση 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν μεταβολές (προσθήκες – μειώσεις). 

 Τα πάγια στον ανωτέρω λογαριασμό έχουν αποσβεσθεί πλήρως. Συνεπώς, ορθά δεν υφίστανται 

αποσβέσεις στην κλειόμενη χρήση. 

 

 

 

 

2. Έπιπλα και σκεύη 
 

  
31.12.2021 31.12.2020 

Αξία κτήσεως € 34.180,94 34.180,94 

Μείον:  Σωρευμένες αποσβέσεις « 34.180,57 34.180,57 

Αναπόσβεστη αξία  € 0,37 0,37 
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Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:  

 

 
Αξία κτήσεως 31.12.2020 € 34.180,94 

 

Πλέον : Προσθήκες χρήσεως 2021 « 0,00 34.180,94 

     

 
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020 « 34.180,57 

 

Πλέον : Αποσβέσεις χρήσεως 2021 « 0,00 34.180,57 

 
Αναπόσβ. Αξία 31.12.2021 € 

 
0,37 

 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στον παραπάνω λογαριασμό διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 Στην κλειόμενη χρήση 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν μεταβολές (προσθήκες – μειώσεις). 

 Τα πάγια στον ανωτέρω λογαριασμό έχουν αποσβεσθεί πλήρως. Συνεπώς, ορθά δεν υφίστανται 

αποσβέσεις στην κλειόμενη χρήση. 

 

3. Μεταφορικά μέσα 

 

  
31.12.2021 31.12.2020 

Αξία κτήσεως € 6.445,58 6.445,58 

Μείον:  Σωρευμένες αποσβέσεις « 6445,58 6445,58 

Αναπόσβεστη αξία  € 0,00 0,00 

 

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως της 

Ομοσπονδίας. 

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:  

 

 
Αξία κτήσεως 31.12.2020 € 6.445,58 

 

Πλέον : Προσθήκες χρήσεως 2021 « 0,00 6.445,58 

     

 
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020 « 6.445,58 

 

Πλέον : Αποσβέσεις χρήσεως 2021 « 0,00 6.445,58 

 
Αναπόσβ. Αξία 31.12.2021 € 

 
0,00 

 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στον παραπάνω λογαριασμό διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 Στην κλειόμενη χρήση 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν μεταβολές (προσθήκες – μειώσεις). 

 Τα πάγια στον ανωτέρω λογαριασμό έχουν αποσβεσθεί πλήρως. Συνεπώς, ορθά δεν υφίστανται 

αποσβέσεις στην κλειόμενη χρήση. 

 Τέλος σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω μέσα μεταφοράς τα οποία όπως προαναφέραμε έχουν αποσβεστεί 

ολοσχερώς έπρεπε εφόσον υφίστανται να παρακολουθούνται με αξία ενός λεπτού του ευρώ (0,01 €) το 

καθένα, άλλως (εφόσον δεν υφίστανται) θα έπρεπε να είχε αντιλογιστεί η αξία κτήσεως αυτών καθώς και 

σωρευμένες αποσβέσεις.  
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4. Μηχανές γραφείου 

 

  
31.12.2021 31.12.2020 

Αξία κτήσεως € 21.901,72 21.901,72 

Μείον:  Σωρευμένες αποσβέσεις « 21.901,52 21.901,52 

Αναπόσβεστη αξία  € 0,20 0,20 

 

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:  

 

 
Αξία κτήσεως 31.12.2020 € 21.901,72 

 

Πλέον : Προσθήκες χρήσεως 2021 « 0,00 21.901,72 

     

 
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020 « 21.901,52 

 

Πλέον : Αποσβέσεις χρήσεως 2021 « 0,00 21.901,52 

 
Αναπόσβ. Αξία 31.12.2021 € 

 
0,20 

 
Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στον παραπάνω λογαριασμό διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 Στην κλειόμενη χρήση 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν μεταβολές (προσθήκες – μειώσεις). 

 Τα πάγια στον ανωτέρω λογαριασμό έχουν αποσβεσθεί πλήρως. Συνεπώς, ορθά δεν υφίστανται 

αποσβέσεις στην κλειόμενη χρήση. 

 

Σχετικά με το Μητρώο Παγίων (Βιβλίων Περιουσιακών Στοιχείων) σημειώνουμε ότι από την Ομοσπονδία 

η τήρησή του δεν γινόταν όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4308/2014 

όπως ισχύει. 

Συγκεκριμένα από την Ομοσπονδία τέθηκε στη διάθεσή μας μηχανογραφική κατάσταση στην οποία 

περιλαμβάνονταν για όλα τα ανωτέρω πάγια μόνο ο κωδικός, η περιγραφή του είδους και η ποσότητα 

αυτού. 

Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 έπρεπε να περιλαμβάνονται για κάθε ένα πάγιο 

ξεχωριστά η αξία κτήσεως κατά την αρχική αναγνώριση, κάθε μεταβολή όπως προσθήκη, 

αναπροσαρμογή, διαγραφή, απομείωση και η απόσβεση επί του παγίου, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται 

και τα σωρευμένα ποσά καθώς και τα ποσά που αφορούν την περίοδο αναφοράς. 

Τέλος σημειώνουμε ότι από τις λογιστικές υπηρεσίες της Ομοσπονδίας βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 

τήρησης του Μητρώου παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. 

 

 

Β. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

 

           
 

31.12.2021 31.12.2020 

Χρεωστικό Υπόλοιπο € 146,74 146,74 

 
€ 146,74 146,74 

 

Σχετικά με τον ανωτέρω λογαριασμό σημειώνουμε τα εξής: 
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 Με βάση το ισοζύγιο (λογ/σμός 34-09-00-0000 «ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ  ΜΕΧΡΙ 31-12-1998») το 

ανωτέρω υπόλοιπο προέρχεται πριν από τη χρήση 1998. 

 Για το ανωτέρω υπόλοιπο δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία για το τι αφορά. 

 Κατόπιν των ανωτέρω συνιστούμε στην Ομοσπονδία το ανωτέρω υπόλοιπο να διερευνηθεί και 

ανάλογα να τακτοποιηθεί. 

  

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Πελάτες 

 

  
31.12.2021 31.12.2020 

Χρεωστικό Υπόλοιπο € 1.000,00 0,00 

 
€ 1.000,00 0,00 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:  

 

Κωδ. 
λογαριασμού 

Περιγραφή Λογαριασμού 
Υπόλοιπο σε € 

31.12.2021 
Υπόλοιπο σε € 

31.12.2020 

30-00-00-0098 ΔΗΜΟΥ   ΑΛΕΞΙΟΣ 1.000,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 1.000,00 0,00 

 

Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθείται απαίτηση της Ομοσπονδίας (λιμάνι) για την παροχή υπηρεσιών 

ελλιμενισμού προς τον ανωτέρω πελάτη της. Σημειώνουμε ότι η εξόφληση έχει καταχωρηθεί σε πίστωση του 

λογ/σμού 30-00-00-0000 «ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ» και η τακτοποίηση του έγινε στις 2.1.2022. 

 

2. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

           
 

31.12.2021 31.12.2020 

Χρεωστικό Υπόλοιπο € 1.628,98 0,00 

 
€ 1.628,98 0,00 

 

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος χρήσεως 2020 για το λιμάνι. 

Το εν λόγω υπόλοιπο θα συμψηφιστεί με το φόρο εισοδήματος για το λιμάνι χρήσεως 2021, με την υποβολή 

της δήλωσης φόρου εισοδήματος του λιμανιού στη χρήση 2022.  

 

3. Απαίτηση από ΦΠΑ 

           
 

31.12.2021 31.12.2020 

Χρεωστικό Υπόλοιπο € 5.047,59 0,00 

 
€ 5.047,59 0,00 

 

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνεται η απαίτηση από ΦΠΑ προς συμψηφισμό μηνός Δεκεμβρίου 2021 

για το λιμάνι. 

Το ανωτέρω υπόλοιπο θα μεταφερθεί προς συμψηφισμό με τον ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου 2022. 
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4. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών 

 

           
 

31.12.2021 31.12.2020 

Χρεωστικό Υπόλοιπο € 1.021,60 0,00 

 
€ 1.021,60 0,00 

 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο προήλθε από παρακράτηση φόρου επί χονδρικών πωλήσεων. 

Το εν λόγω υπόλοιπο πρέπει κατά την άποψή μας να διερευνηθεί και ανάλογα να τακτοποιηθεί. 

 

5. Χρεωστικά υπόλοιπα Προμηθευτών (Προκαταβολές σε Προμηθευτές) 

 

           
 

31.12.2021 31.12.2020 

Χρεωστικό Υπόλοιπο € 34.493,23 86,57 

 
€ 34.493,23 86,57 

 

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται: 

Κωδ. λογ/σμού Περιγραφή           
 

31.12.2021 31.12.2020 

 ΕΙΟ 
   

50-00-00-0000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ € 0,00 86,57 

50-00-00-0007 BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε « 626,20 0,00 

50-00-00-0013 ΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ « 1.240,00 0,00 

50-00-00-0019 Ν.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ « 300,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 
 

2.166,20 86,57 

 ΛΙΜΑΝΙ 
   

50-00-00-0000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ « 24.427,03 0,00 

50-00-00-0075 ΜΟΡΓΚΑΝ ΑΝΤΟΝΙ-ΜΠΕΝΕΤ ΟΕ « 7.900,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ « 32.327,03 0,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 34.493,23 86,57 

 

Σχετικά με τους ανωτέρω λογαριασμούς σημειώνουμε τα εξής: 

Α) ΕΙΟ 

- Το υπόλοιπο του λογαριασμού 50-00-00-0007 «BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε» αφορά πληρωμή για «VIDEO       

ASSIST», για την οποία η σχετική υποχρέωση έχει καταχωρηθεί σε πίστωση του λογαριασμού 50-00-00-0000 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», και η οποία συμψηφίστηκε στις 2.1.2022.  

- Το υπόλοιπο του λογαριασμού 50-00-00-0013 «ΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» αφορά πληρωμή για δαπάνες 

φωτογράφησης, για λογαριασμό της ΕΑΘ για την οποία η σχετική υποχρέωση έχει καταχωρηθεί σε πίστωση 

του λογαριασμού 50-00-00-0000 «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και η οποία συμψηφίστηκε στις 2.1.2022. 
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- Το υπόλοιπο του λογαριασμού 50-00-00-0019 «Ν.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αφορά πληρωμή έναντι λογαριασμού, το 

οποίο συνιστούμε να διερευνηθεί και ανάλογα να τακτοποιηθεί. 

Β) ΛΙΜΑΝΙ 

- Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 50-00-00-0000 «Προμηθευτές εσωτερικού» αναλύεται: 

           
 

31.12.2021 

- Προκαταβολή σε Παπανικολάου Γεώργιο για αγορά σκάφους € 19.837,52 

- Προκαταβολή σε Nautivela για αγορά ιστίων « 11.540,00 

- Έναντι λογαριασμού για μηχανογραφικές υπηρεσίες Δεκεμβρίου « 390,00 

- Πληρωμή προμηθευτή « 484,51 

- Λοιπές πληρωμές « 75,00 

- Μείον: Υποχρέωση προς ΜΟΡΓΚΑΝ ΑΝΤΟΝΙ-ΜΠΕΝΕΤ ΟΕ € (7.900,00) 

  
24.427,03 

 

Σχετικά με τους ανωτέρω λογαριασμούς σημειώνουμε τα εξής: 

- Οι προκαταβολές σε Παπανικολάου Γεώργιο για αγορά σκάφους και σε Nautivela για αγορά ιστίων θα 

τακτοποιηθεί με την ολοκλήρωση της αγοράς στην επόμενη χρήση 2022. 

- Το υπόλοιπο του λογαριασμού 50-00-00-0075 «ΜΟΡΓΚΑΝ ΑΝΤΟΝΙ-ΜΠΕΝΕΤ ΟΕ» αφορά πληρωμή για αγορά 

60 ιστίων, για την οποία η σχετική υποχρέωση έχει καταχωρηθεί σε πίστωση του λογαριασμού 50-00-00-0000 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και η οποία συμψηφίστηκε στις 2.1.2022.  

- Σχετικά με τα ποσά των ευρώ 484,51 για πληρωμή σε προμηθευτή και ευρώ 75,00 για λοιπές πληρωμές 

συνιστούμε να διερευνηθούν και ανάλογα να τακτοποιηθούν.  

 

6. Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων  

           
 

31.12.2021 31.12.2020 

Χρεωστικό Υπόλοιπο € 13.703,05 946,44 

  
13.703,05 946,44 

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται: 

Κωδ. λογ/σμού Περιγραφή           
 

31.12.2021 31.12.2020 

 ΕΙΟ 
   

53-00-00-0000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ € 6.947,55 0,00 

53-95-00-0003 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Δημοσιογράφος) « 3.368,00 0,00 

53-95-00-0005 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Γυμναστής) « 225,00 0,00 

53-95-00-0019 ΖΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μηχανογράφηση) « 162,50 0,00 

53-95-00-0061 
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Διευθυντής γραφείου 

αθλητισμού) 
« 3.000,00 0,00 

53-95-00-0002 ΠΙΣΤΩΤΑΙ  Ε.Α.Θ ( Τ.Δ.) « 0,00 946,44 

 ΣΥΝΟΛΟ € 13.703,05 946,44 

 

Σχετικά με τους ανωτέρω λογαριασμούς σημειώνουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν και ανάλογα να 



10  
 

τακτοποιηθούν. 

7. Ταμείο  

           
 

31.12.2021 31.12.2020 

Χρεωστικό Υπόλοιπο € 918,24 2.444.11 

  
918,24 2.444.11 

 

Σχετικά με τον ανωτέρω λογαριασμό σημειώνουμε ότι το υπόλοιπό του συμφωνούσε με τα καταμετρηθέντα 

μετρητά στις 31.12.2021. 

8. Τράπεζες (καταθέσεις όψεως και προθεσμίας) 

  

           
 

31.12.2021 31.12.2020 

Χρεωστικό Υπόλοιπο € 162.084,65 157.220,36 

  
162.084,65 157.220,36 

 

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται: 

Κωδ. λογ/σμού Περιγραφή           
 

31.12.2021 31.12.2020 

 ΕΙΟ 
   

38-03-00-0001 ΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ Ν.48068590 € 29.933,78 121.800,63 

38-03-00-0002 ΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 080/481044-4 ΕΑΠ « 377,18 392,98 

38-03-00-0003 ΕΤΕ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΟΨΕΩΣ 080/00744899 « 36.256,08 35.026,75 

38-03-00-0005 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ Ε.Τ.Ε.  74203 Ε.Ι.Ο-ΔΩΡΕΑ « 36.083,78 0,00 

38-03-00-0006 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ Ε.Τ.Ε 74393 Ε.Ι.Ο-Ε.Α.Θ. « 56.774,46 0,00 

 ΛΙΜΑΝΙ 
   

38-03-00-0000 
(λιμάνι) 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
080/48098316  

« 2.659,37 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ € 162.084,65 157.220,36 

 

α) Σχετικά με τους ανωτέρω λογαριασμούς σημειώνουμε τα εξής: 

- Ο λογαριασμός 38-03-00-0001 «ΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 48068590» αφορά τον κύριο Τραπεζικό 

λογαριασμό της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 

- Ο λογαριασμός 38-03-00-0002 «ΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 080/481044-4 ΕΑΠ» αφορά τον Τραπεζικό 

λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται η μισθοδοσία του προσωπικού της Ε.Ι.Ο. από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

καθώς και η πληρωμή αυτής.  

- Ο λογαριασμός 38-03-00-0003 «ΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 080/00744899» αφορά τον Τραπεζικό 

λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται οι εισπράξεις από τα δελτία των αθλητών.  

- Ο λογαριασμός 38-03-00-0005 «ΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 74203 Ε.Ι.Ο - ΔΩΡΕΑ» αφορά τον Τραπεζικό 

λογαριασμό στον οποίο γίνονται οι εισπράξεις και πληρωμές από την δωρεά από την Ιταλία για τα Α.Μ.Ε.Α.  

 - Ο λογαριασμός 38-03-00-0006 «ΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 74393 Ε.Ι.Ο-Ε.Α.Θ.» αφορά τον Τραπεζικό 

λογαριασμό στον οποίο καταχωρούνται οι συναλλαγές της ανοιχτής θαλάσσης.   
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- Ο λογαριασμός 38-03-00-0000 (λιμάνι) «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 080/48098316» αφορά 

τον Τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο καταχωρούνται οι συναλλαγές της Μαρίνας Καλλιθέας.   

 

β) Τα ανωτέρω υπόλοιπα των Τραπεζικών καταθέσεων συμφωνούν με τα extraits της Εθνικής Τράπεζας κατά 

την 31.12.2021.  

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

           
 

31.12.2021 31.12.2020 

Πιστωτικό Υπόλοιπο (πλεόνασμα) € 167.510,40 171.668,98 

  
167.510,40 171.668,98 

 

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα πλεονάσματα – ελλείμματα της Ομοσπονδίας και αναλύεται ως 

εξής: 

Περιγραφή Λογαριασμού   31.12.2021 31.12.2020 

- Πλεόνασμα /(Έλλειμμα) χρήσης € (11.178,40) 83.981,99 

- Πλέον: υπόλοιπο πλεονάσματος λιμανιού 2020 « 7.019,82 0,00 

- Πλεονάσματα/(Ελλείμματα) προηγούμενων 

χρήσεων 
« 171.668,98 87.686,99 

Πλεόνασμα /(Έλλειμμα) εις νέον € 167.510,40 171.668,98 

 

 

Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Προμηθευτές 

  
31.12.2021 31.12.2020 

 Πιστωτικό υπόλοιπο € 33.562,08 0,00 

 
€ 33.562,08 0,00 

 

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται:  

Κωδ. λογ/σμού Περιγραφή           
 

31.12.2021 31.12.2020 

 ΕΙΟ 
   

50-00-00-0000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ € 9.993,69 0,00 

50-00-00-0015 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ « 8.234,76 0,00 

50-00-00-0021 ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝ. « 1.100,50 0,00 

50-00-00-0023 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ « 300,00 0,00 

50-00-00-0028 ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ « 1.000,00 0,00 

50-00-00-0036 J.K. Sv Krsevan « 10.000,00 0,00 

50-00-00-0037 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ « 2.873,61 0,00 
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50-00-00-0047 SOFTWARE SOLUTION PC « 59,52 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ « 33.562,08 0,00 

 ΛΙΜΑΝΙ « 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ € 33.562,08 0,00 

 

Σχετικά με τους ανωτέρω λογαριασμούς σημειώνουμε τα εξής: 

- Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 50-00-00-0037 «Προμηθευτές υπό διερεύνηση» προήλθε από 

διαφορές οι οποίες υπήρχαν στους λογαριασμούς των τραπεζών κατά την 31.12.2021 και οι οποίες 

καταχωρήθηκαν στον ανωτέρω λογαριασμό για να διερευνηθεί η προέλευσή τους. 

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι κατά την έναρξη του ελέγχου μας (μέσα Δεκεμβρίου 2021) οι διαφορές 

μεταξύ των βιβλίων της Ομοσπονδίας και των extraits των Τραπεζών ανέρχονταν στο ύψος των 100.000,00 

ευρώ περίπου και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου από το λογιστήριο της Ομοσπονδίας το αδιευκρίνιστο ποσό των 

διαφορών κατέληξε στο ύψος των 2.873,61 ευρώ. 

Οι εν λόγω διαφορές βρίσκονται στο στάδιο διερεύνησής τους από το λογιστήριο της Ομοσπονδίας και 

ανάλογης τακτοποίησης τους.     

 
2. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  

 

  
31.12.2021 31.12.2020 

Πιστωτικό υπόλοιπο                                        € 3.301,98 1.678,69 

 
€ 3.301,98 1.678,69 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 
 

 

Κωδικός Λ/ 

σμού 
Περιγραφή Λογαριασμού 

  Υπόλοιπο  Υπόλοιπο  

  31.12.2021 31.12.2020 

54.03 Φόροι – Τέλη Αμοιβών Προσωπικού € 746,62 0,00 

54.04 Φόροι – Τέλη Αμοιβών Τρίτων  « 2.465,36 1.480,00 

54.06 Φόροι – τέλη τιμολογίων αγοράς « 90,00 193,49 

54.09 Λοιποί Φόροι & Τέλη « 0,00 5,20 

ΣΥΝΟΛΟ      € 3.301,98 1.678,69 

 

Α) Στο λογαριασμό 54.03 «Φόροι – Τέλη Αμοιβών Προσωπικού» παρακολουθείται ο Φόρος Μισθωτών 

Υπηρεσιών του προσωπικού της ομοσπονδίας καθώς και η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Το ανωτέρω 

υπόλοιπο αποδόθηκε στην επόμενη χρήση 2022. 

Β) Στο λογαριασμό 54.04 «Φόροι – Τέλη Αμοιβών Τρίτων» παρακολουθείται ο Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων 

Επαγγελματιών. Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχό μας το υπόλοιπο αφορά Φόρο Αμοιβών Ελεύθερων 

Επαγγελματιών 20%, μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, ο οποίος αποδόθηκε εμπρόθεσμα στην επόμενη 

χρήση 2022.  
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Γ) Στο λογαριασμό 54.06 «Φόροι – τέλη τιμολογίων αγοράς» παρακολουθείται το χαρτόσημο τιμολογίων 

αγοράς, το οποίο αποδόθηκε την επόμενη χρήση 2022.  

 

3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

 

  
31.12.2021 31.12.2020 

Πιστωτικό Υπόλοιπο                € 4.479,69 0,00 

  
4.479,69 0,00 

 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε πως το υπόλοιπο αφορά εισφορές του Δεκεμβρίου οι οποίες 

αποδόθηκαν εμπρόθεσμα στην επόμενη χρήση 2022.  

 

4. Προκαταβολές πελατών 

  
31.12.2021 31.12.2020 

Πιστωτικό Υπόλοιπο                € 3.615,24 0,00 

  
3.615,24 0,00 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά προκαταβολές από πελάτες του λιμανιού και τακτοποιείται στην επόμενη χρήση 

2022. 

 

5. Πιστωτές Διάφοροι 

  
31.12.2021 31.12.2020 

Πιστωτικό Υπόλοιπο                              € 7.578,14 0,00 

  
7.578,14 0,00 

 

Το ανωτέρω πιστωτικό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 

Επωνυμία   
Υπόλοιπο  Υπόλοιπο  

31.12.2021 31.12.2020 

Πιστωτικό υπόλοιπο λογ. διαχειρίσεως προκαταβολών και 

πιστώσεων  
€ 2.905,85 0,00 

Πιστωτικό υπόλοιπο λογ. «λιμάνι» « 4.672,29 0,00 

  € 7.578,14 0,00 

 

Σχετικά με τον ανωτέρω λογαριασμό σημειώνουμε τα εξής:  

Τα ανωτέρω υπόλοιπα τακτοποιούνται στην επόμενη χρήση 2022. 
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Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 

 

Τα έσοδα και έξοδα της κλειόμενης χρήσης 2021, σε σύγκριση με αυτά της χρήσεως 2020, εμφανίζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

- Έξοδα 

Λογαριασμός  Χρήση 2021 Χρήση 2020 

Δαπάνες Διοίκησης 420.746,86 308.141,71 

Δαπάνες ανάπτυξης 350.099,68 236.732,54 

Εθνικές ομάδες – αγώνες – προεθνικές 
ομάδες 

648.315,18 435.558,26 

Σύνολα 1.419.161,72 980.432,51 

 

 

- Έσοδα 

Λογαριασμός Χρήση 2021 Χρήση 2020 

Έσοδα από Ε.Α.Θ. 63.224,36 56.071,42 

Έσοδα αθλητικών δελτίων 68.316,76 47.380,35 

Συνδρομές 1.745,00 2.040,00 

Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α. 710.000,00 772.000,00 

Επιχορηγήσεις Ε.Ο.Ε.  347.513,54 160.252,73 

Έσοδα από δωρεά  70.000,00 0,00 

Έσοδα Διάφορα 36.826,10 15.873,00 

Έσοδα από τόκους Τραπεζών 0,00 662,61 

Έσοδα λιμανιού (Μαρίνας Καλλιθέας) 110.357,56 0,00 

Έσοδα από διαχείριση Μαρίνας 0,00 10.134,39 

Σύνολα 1.407.983,32 1.064.414,50 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε ανάλυση των εξόδων και των εσόδων ανά κατηγορία λογαριασμού. 
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 «Δαπάνες Διοίκησης»  

Ο λογαριασμός «Δαπάνες Διοίκησης» αναλύεται: 

 

 

Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού 31.12.2021 31.12.2020 

 
ΕΙΟ 

  

60-98-00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 161.612,95 161.418,75 

60-98-02 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ 1.000,00 0,00 

60-98-03 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 63.560,54 46.926,00 

60-98-04 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 35.745,59 37.367,81 

60-98-05 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.110,88 3.471,03 

60-98-06 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 12.544,71 7.356,27 

60-98-07 ΦΩΣ- ΝΕΡΟ -ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 2.142,70 1.975,95 

60-98-08 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΟΤΕ 5.578,20 8.061,77 

60-98-09 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 37.164,40 9.969,58 

60-98-10 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1.586,30 1.032,60 

60-98-11 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑ 236) 6.745,31 3.820,49 

60-98-12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3.156,53 5.628,36 

60-98-13 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 399,70 98,50 

60-98-14 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

4.947,35 871,65 

60-98-15 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 33.261,13 20.142,95 

62-07-04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 212,00 0,00 

63-98-05 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ 90,00 0,00 

63-98-08 ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΙΣΟΔ. 1.172,09 0,00 

64.02.06 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 335,35 0,00 

64-08-01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 58,02 0,00 

81-00-00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 102,40 0,00 

 
Σύνολο ΕΙΟ 372.526,15 308.141,71 

 
ΛΙΜΑΝΙ  

  

60-00-00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ 24.188,29 0,00 

61-01-01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 800,00 0,00 

61-03-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ.ΕΠΕΞΕΡΓ. 3.300,00 0,00 

62-07-01 ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝΙΚ.ΕΡΓΩΝ 300,00 0,00 

62-07-02 ΜΗΧΑΝΗΜ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ. 12.016,93 0,00 

63-98-08 ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΙΣΟΔ. 20,30 0,00 

64-00-10 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΛΠ) ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 48,39 0,00 

64-98-00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7546,80 0,00 

 
Σύνολο ΛΙΜΑΝΙ 48.220,71 0,00 

  Γενικό Σύνολο λογ/μών «Εξοδα Διοίκησης» 420.746,86 308.141,71 
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Στους λογαριασμούς 60-98-00 «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ,  60-98-02 «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ» ,  60-98-04 «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ»  και 60-00-00 

«ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ» περιλαμβάνονται οι μισθοί, η αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 

και οι εργοδοτικές εισφορές και οι λοιπές αποδοχές των υπαλλήλων της Ε.Ι.Ο. και του Λιμανιού της Μαρίνας 

Καλλιθέας. 

Σχετικά με το λογαριασμό αυτό σημειώνουμε τα εξής: 

Για τον έλεγχο και την συμφωνία του ανωτέρω λογαριασμού ακολουθήθηκαν οι κάτωθι ελεγκτικές διαδικασίες 

: 

 Αντιπαραβολή των λογιστικών άρθρων της μισθοδοσίας με τα βιβλία της ομοσπονδίας, προκειμένου 

να διαπιστώσουμε την συμφωνία αυτών με τη γενική λογιστική. Από αυτή την ελεγκτική διαδικασία δεν 

προέκυψαν διαφορές με τα βιβλία της Ομοσπονδίας. 

 Λάβαμε τις προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ που υποβλήθηκαν στη αρμόδια Δ.Ο.Υ καθώς επίσης και τις 

συγκεντρωτικές καταστάσεις μισθοδοσίας που αποστέλλει η ομοσπονδία στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και 

ελέγξαμε τη ορθή συμπλήρωση αυτών σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις που τέθηκαν υπόψη μας. 

Από αυτή την ελεγκτική διαδικασία δεν προέκυψαν διαφορές με τα βιβλία της Ομοσπονδίας. 

 Λάβαμε τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβλήθηκαν και ελέγξαμε τη ορθή συμπλήρωση 

αυτών σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις. 

Σχετικά με τις προσλήψεις του προσωπικού σημειώνουμε τα εξής: 

Οι προσλήψεις αυτού γίνονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 και οι αποδοχές τους καθορίζονται 

βάσει των διατάξεων του Ν. 2470/1997, όπως ισχύει, ενώ από 1.1.2016 οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 και της αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 ερμηνευτικής εγκυκλίου. 

Από τον έλεγχό μας διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας τα Ατομικά Δελτία Κατάταξης όπως προβλέπεται από το 

υπόδειγμα της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Ν. 4354/2015 για την ορθή κατάταξη αυτού ως τακτικό 

προσωπικό στην Ομοσπονδία, στα μισθολογικά κλιμάκια της κάθε κατηγορίας του Ν. 4345/2015 και 

στη διαδικασία σύνταξης των ατομικών φακέλων του υπηρετούντος προσωπικού με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4305/2014. 

2. Δεν τέθηκαν υπόψη μας τα απαιτούμενα στοιχεία για τον προσδιορισμό του χρόνου έναρξης 

απασχόλησης του τακτικού προσωπικού της, όπως πράξεις πρόσληψης, καθώς και βεβαιώσεις της 

προϋπηρεσίας τους και οι αντίστοιχες πράξεις αναγνώρισης αυτής από τα αρμόδια όργανα αυτής. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να διενεργηθεί ο έλεγχος της ορθής μισθολογικής κατάταξης στα 

μισθολογικά κλιμάκια τον Ν. 4354/2015. 

3. Στις μισθοδοτικές καταστάσεις και στις αποδείξεις πληρωμής που εκδίδονται από την Ομοσπονδία 
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δεν περιλαμβάνεται ανάλυση των αποδοχών όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015, δηλαδή 

βασικός μισθός, τυχόν επιδόματα (οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα θέσης) κλπ. Αντί αυτόν 

απεικονίζονταν το σύνολο των μηνιαίων μικτών αποδοχών, με αποτέλεσμα να είναι δυνατός ο 

έλεγχος της ορθής κατάταξης του προσωπικού στα μισθολόγια της κάθε κατηγορίας, βάσει του Ν. 

4354/2015. 

4. Τέλος συνιστούμε την ολοκλήρωση σύνταξης των Ατομικών Δελτίων Κατάταξης του προσωπικού, 

των ατομικών φακέλων αυτού καθώς και την έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων και των 

αποδείξεων πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.    

Για τους υπόλοιπους λογαριασμούς δαπανών σημειώνουμε τα εξής: 

Στους λογαριασμούς 60-98-03 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ» και 61-01-01 ΑΜΟΙΒΕΣ & 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ περιλαμβάνονται οι αμοιβές σε νομικούς συμβούλους, η αμοιβή υπεύθυνου 

μηχανοργάνωσης, η αμοιβή δημοσιογράφου, η αμοιβή για λογιστικές υπηρεσίες καθώς και οι αμοιβές σε 

λοιπούς τρίτους της ομοσπονδίας και του λιμανιού. 

Στους λογαριασμούς 60-98-05 «ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ», 63-98-05 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΟΡΩΝ – 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ), 63-98-08 «ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΙΣΟΔ» και στο λογαριασμό 81-00-00 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ περιλαμβάνονται κυρίως οι δαπάνες ΦΠΑ της Ομοσπονδίας και 

λιμανιού που δεν εκπίπτονται καθώς και πρόστιμο για εκπρόθεσμη πληρωμή ΜΥΦ.  

Στους λογαριασμούς 60-98-06 «ΕΝΟΙΚΙΑ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ» και 64-98-00 «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες Ασφαλίστρων κτιρίων και εγκαταστάσεων και οι δαπάνες συντήρησης κτιρίων και 

εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας και του λιμανιού. 

Στο λογαριασμό 60-98-07 «ΦΩΣ- ΝΕΡΟ -ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» περιλαμβάνονται κυρίως οι ταχυδρομικές 

δαπάνες (courier) κλπ και οι δαπάνες για νερό της ομοσπονδίας.   

Στο λογαριασμό 60-98-08 «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες σταθερών τηλεφώνων της 

Ομοσπονδίας. 

Στο λογαριασμό 60-98-09 «ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

μετακίνησης μελών Δ.Σ., οι δαπάνες Γενικών Συνελεύσεων, και οι δαπάνες μετακίνησης μελών επιτροπών πλην 

της Ε.Α.Θ. 

Στο λογαριασμό 60-98-10 «ΣΥΝΕΔΡΙΑ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες για συμμετοχή σε συνέδριο στη 

Μασσαλία.  

Στο λογαριασμό 60-98-11 «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» και στο λογαριασμό 64-08-01 «ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες για γραφική ύλη, έντυπα και υλικά καθαριότητας και υγιεινής 

γραφείων. 

Στο λογαριασμό 60-98-12 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ» και στο λογαριασμό 64.02.06 

«ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες κυρίως για μικροδώρα καθώς και διάφορα 
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έξοδα δημοσίων σχέσεων. 

Στους λογαριασμούς 60-98-13 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», 62.07.04 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», 62-07-01 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝΙΚ.ΕΡΓΩΝ» και 62-07-02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ. περιλαμβάνονται οι δαπάνες συντήρησης επίπλων, μηχανών 

γραφείων και λοιπού εξοπλισμού της ομοσπονδίας και του λιμανιού. 

Στο λογαριασμό 60-98-14 «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ» περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες δημοσιεύσεων και οι δαπάνες για συνδρομές σε διεθνή όργανα και κλάσεις σκαφών.  

Στους λογαριασμούς 60-98-15 «ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ» και 61-03-01 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ. ΕΠΕΞΕΡΓ.» 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, δαπάνες συντήρησης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών κλπ και συνδρομές προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Στο λογαριασμό 64-00-10 «ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΛΠ) ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες καυσίμων μεταφορικών μέσων του λιμανιού. 

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήσαμε  στους ανωτέρω λογαριασμούς διαπιστώσαμε 

την ύπαρξη των αντίστοιχων δικαιολογητικών εγγράφων καθώς και την ορθή λογιστική καταχώρηση στα 

βιβλία της ομοσπονδίας. Προβήκαμε στον έλεγχο της νομιμότητας των παραστατικών και επιβεβαιώσαμε πως 

τα παραστατικά  αφορούν την ομοσπονδία. Σε κάθε παραστατικό του δείγματος μας ελέγχθηκε η ύπαρξη 

υπογραφών για τις δαπάνες από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και το Λογιστήριο της Ομοσπονδίας. Τέθηκαν στη 

διάθεση μας  οι συμβάσεις που αφορούν την ελεγχόμενη περίοδο. Επιπλέον λάβαμε τα πρακτικά των 

Διοικητικών Συμβουλίων με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις δαπανών και ελέγξαμε τις εγκρίσεις των 

ανωτέρω δαπανών. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τηρείται η λογιστική αρχή του δεδουλευμένου όπως ορίζεται από τις 

διατάξεις του Ν. 4172/2013 και του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών λογιστικών προτύπων. Πιο 

συγκεκριμένα η λογιστικοποίηση των δαπανών και λοιπών συναλλαγών που αφορούσαν την 

Ομοσπονδία, την Ε.Α.Θ. και την Ναυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέας καταχωρούνται ημερολογιακά με 

την ταμιακή συναλλαγή (εξόφλησης) και όχι κατά την ημερομηνία που δημιουργείτο η υποχρέωση.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις δαπανών δεν εφαρμόζονταν όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 

του Ν. 4308/2014 στις οποίες ορίζεται ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα καταχωρούνται αναλυτικά, 

δεδομένου ότι δεν ήταν συμπληρωμένο στις εγγραφές το πεδίο αιτιολογίας κίνησης. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν παρακολουθούνται λογιστικά οι πληρωμές ποσών ως 

προκαταβολές έναντι πραγματοποιήσεως δαπανών ή οι εισπράξεις ποσών ως επιστροφές 

προκαταβολών σε δοσοληπτικούς λογαριασμούς (λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και 

πιστώσεων). 

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις τακτοποιήθηκαν στην επόμενη χρήση 2022. 
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  «Δαπάνες Ανάπτυξης»  

 

Ο λογαριασμός «Δαπάνες Ανάπτυξης» αναλύεται: 

 

Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού 31.12.2021 31.12.2020 

 
ΕΙΟ 

  

61-98-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2.721,12 2.000,00 

61-98-01 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 188.620,35 184.759,63 

61-98-02 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΣΤΕΛΕΧΩΝ 7.380,00 0,00 

61-98-04 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 98.233,07 49.972,91 

61-98-06 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2.314,30 0,00 

61-98-07 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ 21.690,00 0,00 

65-98-99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 143,60 0,00 

 
Σύνολο ΕΙΟ 321.102,44 236.732,54 

 
ΛΙΜΑΝΙ  

  

61-98-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 300,00 0,00 

64-01-00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.112,72 0,00 

64-98-05 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 24.475,79 0,00 

65-98-99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 108,73 0,00 

 
Σύνολο ΛΙΜΑΝΙ 28.997,24 0,00 

  Γενικό Σύνολο λογ/μών «Δαπάνες Ανάπτυξης» 350.099,68 236.732,54 

 

  Στους ανωτέρω λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι διάφορες δαπάνες «Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας». 

Στο λογαριασμό 61-98-00 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» περιλαμβάνονται οι αμοιβές 

Προπονητών και τεχνικών συμβούλων για την Ομοσπονδία και το λιμάνι. 

Στο λογαριασμό 61-98-01 «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΩΝ – ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη διοργάνωση διαφόρων πρωταθλημάτων 

ιστιοπλοΐας για την Ομοσπονδία. 

Στο λογαριασμό 61-98-02 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες για 

επιμόρφωση προπονητών και στελεχών της Ομοσπονδίας.  

Στο λογαριασμό 61-98-04 «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη λειτουργία και 

συντήρηση σωστικών σκαφών της Ομοσπονδίας, οι δαπάνες για την αγορά αθλητικού εφηβικών 

κατηγοριών, για τις εκτυπώσεις κανονισμών και διδακτικών βιβλίων (OPTIMIST κλπ) και οι δαπάνες για 

ασφάλιστρα φουσκωτών. 

 Στο λογαριασμό 61-98-06 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα 

αναπτυξιακά προγράμματα της Ομοσπονδίας. 

Στο λογαριασμό 61-98-07 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες ενίσχυσης των 

σωματείων μελών. 

Στο λογαριασμό 65-98-98 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» περιλαμβάνονται τα τραπεζικά έξοδα για 

πληρωμές κλπ 
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 Στο λογαριασμό 64-01-00 «ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» περιλαμβάνονται έξοδα μετακίνησης για 

συμμετοχή σε αγώνες.  

Στο λογαριασμό 64-98-05 «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» περιλαμβάνονται διάφορα έξοδα για το λιμάνι. 

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήσαμε  στους ανωτέρω λογαριασμούς διαπιστώσαμε την 

ύπαρξη των αντίστοιχων δικαιολογητικών εγγράφων καθώς και την ορθή λογιστική καταχώρηση στα βιβλία 

της ομοσπονδίας. Προβήκαμε στον έλεγχο της νομιμότητας των παραστατικών και επιβεβαιώσαμε πως τα 

παραστατικά  αφορούν την ομοσπονδία. Σε κάθε παραστατικό του δείγματος μας ελέγχθηκε η ύπαρξη 

υπογραφών για τις δαπάνες από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και το Λογιστήριο της Ομοσπονδίας. Τέθηκαν στη 

διάθεση μας  οι συμβάσεις που αφορούν την ελεγχόμενη περίοδο. Επιπλέον λάβαμε τα πρακτικά των 

Διοικητικών Συμβουλίων με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις δαπανών και ελέγξαμε τις εγκρίσεις των 

ανωτέρω δαπανών. 

Και για τις ανωτέρω δαπάνες ισχύουν σε κάποιες περιπτώσεις τα αναφερόμενα στις δαπάνες διοίκησης σε 

σχέση με την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 και του Ν. 

4308/2014 και το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν συμπληρωμένο το πεδίο «αιτιολογία 

κίνησης» στις λογιστικές εγγραφές καθώς και η μη παρακολούθηση λογιστικά των πληρωμών ποσών ως 

προκαταβολές έναντι δαπανών (λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων).   

 

 «Δαπάνες Εθνικών Ομάδων – Αγώνων – Προεθνικών Ομάδων»  

 

Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού 31.12.2021 31.12.2020 

 
ΕΙΟ 

  

64-98-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 33.400,00 36.000,00 

64-98-01 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ - ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ) 112.518,78 149.688,20 

64-98-02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 32.987,93 47.883,22 

64-98-03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (γιατροί, 

φυσιοθεραπευτές , έλεγχος dopping) 16.156,53 21.191,37 

64-98-04 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ  21.199,80 1.888,52 

64-98-05 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  292.019,08 92.755,25 

64-98-07 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΤΩΝ 4.995,67 9.562,29 

64-98-08 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 134.947,29 76.589,41 

 
Σύνολο ΕΙΟ 648.225,08 435.558,26 

 
ΛΙΜΑΝΙ 

  

64-05-99 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 90,10 0,00 

 
Σύνολο ΛΙΜΑΝΙ 90,10 0,00 

 

Γενικό Σύνολο λογ/μών «Εθνικών Ομάδων – 

Αγώνων – Προεθνικών Ομάδων» 
648.315,18 435.558,26 

 

  Στους ανωτέρω λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι διάφορες δαπάνες «Εθνικών Ομάδων – Αγώνων – 

Προεθνικών Ομάδων». 

Στο λογαριασμό 64-98-00 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» περιλαμβάνονται οι αμοιβές 

Προπονητών και τεχνικών συμβούλων για την Ομοσπονδία και το λιμάνι. 
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Στο λογαριασμό 64-98-01 «ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ - ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ)» περιλαμβάνονται τα 

οδοιπορικά, οι αμοιβές επιβραβεύσεων, υποτροφιών, Ολυμπιακής Αλληλεγγύης ΔΟΕ. 

Στο λογαριασμό 64-98-02 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες για προπονητικά CAMPING στην Ελλάδα και το εξωτερικό,  και οι δαπάνες και 

αναλώσιμα προπονήσεων. 

Στο λογαριασμό 64-98-03 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (γιατροί, φυσιοθεραπευτές , έλεγχος dopping)» 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι δαπάνες θεραπείας, οι δαπάνες 

γυμναστηρίων καθώς και οι δαπάνες για φυσικοθεραπείες και ψυχολογική υποστήριξη.  

Στο λογαριασμό 64-98-04 «ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες διοργάνωσης 

εβδομάδας Αθηνών 2021 και οι δαπάνες διοργάνωσης Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων κλάσεων. 

Στο λογαριασμό 64-98-05 «ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

συμμετοχής αθλητών σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι δαπάνες συμμετοχής στην Ολυμπιάδα του Τόκιο, 

στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ΟΠΤΙΜΙΣΤ στην Ιταλία κλπ. 

Στο λογαριασμό 64-98-07 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΤΩΝ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες ασφαλίστρων 

αθλητών Ολυμπιακών – Εθνικών Ομάδων. 

Στο λογαριασμό 64-98-08 «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ» περιλαμβάνονται οι δαπάνες ανανέωσης 

εξοπλισμού σκαφών υψηλού πρωταθλητισμού, οι δαπάνες αγοράς σκαφών Ολυμπιακών κατηγοριών, οι 

δαπάνες  αγοράς ρουχισμού αγώνων – απονομών εθνικών ομάδων, οι δαπάνες ανανέωσης συντήρησης και 

λειτουργίας μεταφορικών μέσων εθνικών ομάδων και οι δαπάνες για εξοπλισμό Ομάδας ΑμεΑ. 

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήσαμε  στους ανωτέρω λογαριασμούς διαπιστώσαμε 

την ύπαρξη των αντίστοιχων δικαιολογητικών εγγράφων καθώς και την ορθή λογιστική καταχώρηση στα 

βιβλία της ομοσπονδίας. Προβήκαμε στον έλεγχο της νομιμότητας των παραστατικών και επιβεβαιώσαμε πως 

τα παραστατικά  αφορούν την ομοσπονδία. Σε κάθε παραστατικό του δείγματος μας ελέγχθηκε η ύπαρξη 

υπογραφών για τις δαπάνες από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και το Λογιστήριο της Ομοσπονδίας. Τέθηκαν στη 

διάθεση μας  οι συμβάσεις που αφορούν την ελεγχόμενη περίοδο. Επιπλέον λάβαμε τα πρακτικά των 

Διοικητικών Συμβουλίων με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις δαπανών και ελέγξαμε τις εγκρίσεις των 

ανωτέρω δαπανών. 

Και για τις ανωτέρω δαπάνες ισχύουν σε κάποιες περιπτώσεις τα αναφερόμενα στις δαπάνες διοίκησης σε 

σχέση με την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 και του Ν. 

4308/2014 και το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν συμπληρωμένο το πεδίο «αιτιολογία 

κίνησης» στις λογιστικές εγγραφές καθώς και η μη παρακολούθηση λογιστικά των πληρωμών ποσών ως 

προκαταβολές έναντι δαπανών (λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων).   

 

 

Αποτελεσματικοί Λογαριασμοί – Έσοδα 

 
Σχετικά με τους λογαριασμούς των Εσόδων σημειώνουμε τα εξής: 

 

1. Στο λογαριασμό Έσοδα από Ε.Α.Θ. περιλαμβάνονται τα έσοδα από την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας. 

Σχετικά με τον ανωτέρω λογαριασμό αναφέρουμε τα ακόλουθα:  

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τηρείται η αρχή του δεδουλευμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 

κατά την ενημέρωση των λογαριασμών των εσόδων και δαπανών της Ε.Α.Θ. στη γενική λογιστική, δεδομένου 
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ότι ως επί το πλείστον εφ’ ενός ενημερώνονταν συγκεντρωτικά οι λογαριασμοί και αφ’ ετέρου η ενημέρωση 

γίνονταν κατά το χρόνο είσπραξης ή πληρωμής αντίστοιχα και όχι κατά το χρόνο δημιουργίας της υποχρέωσης 

ή της απαίτησης. 

Εδώ σημειώνουμε ότι θα πρέπει από την Ομοσπονδία να τηρείται ένας λογαριασμός στον οποίο θα πρέπει να 

παρακολουθούνται αναλυτικά όλες οι κινήσεις – συναλλαγές ώστε να απεικονίζεται το υπόλοιπό του στον 

Ισολογισμό της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις βασικές αρχές της λογιστικής και τα έσοδα και έξοδα της 

Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης θα πρέπει να καθορίζονται και να εγκρίνονται με αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.   

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι ήδη από τη χρήση 2022 τηρείται η αρχή του δεδουλευμένου. 

Τέλος αναφέρουμε ότι στη χρήση 2021 ψηφίστηκε ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ανοικτής 

Θαλάσσης (Ε.Α.Θ.). 

2. Στο λογαριασμό «Έσοδα αθλητικών δελτίων» περιλαμβάνονται τα έσοδα από την έκδοση των αθλητικών 

δελτίων των αθλητών της Ομοσπονδίας. 

3. Στο λογαριασμό «Συνδρομές» περιλαμβάνονται τα έσοδα από τις ετήσιες συνδρομές και την αρχική 

εγγραφή των ναυτικών και ιστιοπλοϊκών ομίλων που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία. 

4. Στο λογαριασμό «Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α.» περιλαμβάνονται τα έσοδα από την ετήσια Τακτική Επιχορήγηση 

από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας. 

5. Στον λογαριασμό «Επιχορηγήσεις Ε.Ο.Ε.» περιλαμβάνονται τα έσοδα από την Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση 

από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την προετοιμασία και συμμετοχή των αθλητών στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες.   

 

6. Στο λογαριασμό «Έσοδα από δωρεά» περιλαμβάνονται τα έσοδα από την δωρεά εξ Ιταλίας για αγορές 

εξοπλισμού, αμοιβές προπονητών κλπ για την εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Α.  

7. Ο λογαριασμός «Έσοδα Διάφορα» αναλύεται: 

Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμού 31.12.2021 31.12.2020 

 
ΕΙΟ 

  

74-00-00-0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 85,00 0,00 

74-98-01-0004 ΕΣΟΔΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ 36.481,10 0,00 

74-98-01-0007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 260,00 0,00 

 Σύνολο ΕΙΟ 36.826,10 0,00 

 
ΛΙΜΑΝΙ 

  

 
Σύνολο ΛΙΜΑΝΙ 0,00 0,00 

 
Γενικό Σύνολο «Διάφορα Έσοδα» 36.826,10 0,00 
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8. Στο λογαριασμό «Έσοδα λιμανιού Μαρίνας Καλλιθέας» περιλαμβάνονται τα έσοδα από την εκμετάλλευση 

του λιμανιού της Μαρίνας Καλλιθέας. 

Η παρακολούθηση της διαχείρισης της Μαρίνας Καλλιθέας γίνεται λογιστικά ως ξεχωριστή λογιστική 

δραστηριότητα παρά το γεγονός ότι τα παραστατικά της Μαρίνας Καλλιθέας εκδίδονται στο ΑΦΜ της 

Ομοσπονδίας. 

Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν την Μαρίνα Καλλιθέας στη διάρκεια της 

χρήσεως δεν καταχωρούνται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της Ομοσπονδίας κατά το χρόνο 

πραγματοποίησης τους, αλλά καταχωρείται το φορολογικό αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσεως όπως 

προκύπτει από την διαφορά μεταξύ εσόδων – εξόδων. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο η εκμετάλλευση της Μαρίνας Καλλιθέας λογιστικά δεν καταχωρείται στα βιβλία της Ε.Ι.Ο. 

με βάση την αρχή του δεδουλευμένου ούτε και τα έσοδα και έξοδα της χρήσεως ενώ δεν τηρείται και η 

αυτοτέλεια των χρήσεων. 

Επίσης δεν παρακολουθούνται στα βιβλία της Ε.Ι.Ο. οι απαιτήσεις, υποχρεώσεις, καταθέσεις και οι λοιποί 

λογαριασμοί της Μαρίνας Καλλιθέας. 

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι στην κλειόμενη χρήση τα κονδύλια των λογαριασμών της Μαρίνας 

Καλλιθέας ενσωματώθηκαν (προστέθηκαν) κατά την σύνταξη του ισολογισμού, με τα αντίστοιχα κονδύλια των 

λογαριασμών της Ομοσπονδίας. 

Τέλος σημειώνουμε ότι ήδη από τη χρήση 2022 οι ανωτέρω διαπιστώσεις μας τακτοποιήθηκαν με την σωστή 

λογιστική παρακολούθηση όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (1.1 -31.12.2021) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   2021 

 

2020 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

  

 

  

Ενσώματα πάγια 
 

  
 

  

Λοιπός εξοπλισμός 

 

3,45 

 

3,45 

Σύνολο 
 

3,45 

 

3,45 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
 

3,45 
 

3,45 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

  

 

  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
 

  

 

  

Εμπορικές απαιτήσεις 
 

1.000,00 
 

0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 

 

55.894,45 

 

13.533,01 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

146,74 

 

146,74 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

163.002,89 
 

159.664,47 

Σύνολο     
 

220.044,08 

 

173.344,22 

Σύνολο κυκλοφορούντων 

 

220.044,08 

 

173.344,22 

Σύνολο ενεργητικού 
 

220.047,53 
 

173.347,67 

  

 

  

 

  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

  
 

  

Καθαρή θέση 

 

  

 

  

Πλεόνασμα σε νέο 

 

167.510,40 

 

171.668,98 

Σύνολο        
 

167.510,40 
 

171.668,98 

Σύνολο καθαρής θέσης 

 

167.510,40 

 

171.668,98 

Υποχρεώσεις 

 

  

 

  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

  
 

  

Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

33.562,08 

 

0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη 

 

3.301,98 

 

1.678,69 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

4.479,69 
 

0,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

11.193,38 

 

0,00 

Σύνολο           
 

52.537,13 

 

1.678,69 

  
 

  
 

  

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

52.537,13 

 

1.678,69 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   220.047,53 

 

173.347,67 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1 – 31.12.2021  
ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

     
  31.12.2021 

 
31.12.2020   

Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.057.513,54 
 

932.252,73 
 

Λοιπά συνήθη έσοδα 350.469,78 
 

132.161,77 
 

Έξοδα διοίκησης -420.746,86 
 

-308.141,71 
 

Έξοδα ανάπτυξης -350.099,68  -236.732,54  
Έξοδα εθνικών ομάδων -648.315,18  -435.558,26  
Πλεόνασμα (έλλειμμα) προ φόρων -11.178,40 

 
83.981,99 

 



 

     

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τα Μέλη της «Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας» 

 

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας», οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 

που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής 

μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της «Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας» κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2021 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.  

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Σε ορισμένες  περιπτώσεις α) κατά τη λογιστικοποίηση των 

εσόδων και δαπανών της Ομοσπονδίας δεν τηρείται η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και β) δεν τηρείται 

η αρχή του δεδουλευμένου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 και Ν.4308/2014. 2. Οι  

προκαταβολές έναντι πραγματοποιήσεως δαπανών δεν παρακολουθούνται λογιστικά σε δοσοληπτικούς 

λογαριασμούς επί αποδόσει, όπως προβλέπεται από τις γενικές λογιστικές αρχές. Οι ανωτέρω αριθμ. 1 και 2 

διαπιστώσεις μας θα εμφανίζονται κατά ορθολογικό τρόπο στη χρήση 2022. 3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις 

της ομοσπονδίας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρξει το ενδεχόμενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η 

έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν 

έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

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 εταιρικών οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Ομοσπονδία, 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. 

Έμφαση Θέματος 

 Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση IV της έκθεσης ελέγχου μας στην οποία αναφέρεται ότι στα 

κονδύλια του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως περιλαμβάνονται αναλυτικά ανά 
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λογαριασμό τα κονδύλια της διαχείρισης της Ομοσπονδίας και της διαχείρισης του λιμανιού (της Μαρίνας 

Καλλιθέας) ενώ κατά την προηγούμενη χρήση περιλαμβάνονταν μόνο τα κονδύλια της διαχείρισης της 

Ομοσπονδίας, στα οποία είχε ενσωματωθεί το αποτέλεσμα του λιμανιού της προηγούμενης χρήσεως (2019). 

Έτσι δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως με 

τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με 

το θέμα αυτό. 

 

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 Ν.4308/2014 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. 

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 της Ομοσπονδίας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
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 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. 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το 

Προσωπικό του Λογιστηρίου της Ομοσπονδίας για την πρόθυμη συμπαράστασή τους προς τον έλεγχό μας. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

JPA AUDIT GREECE 

Audit, Accounting, Tax, 

Consultancy  

Greece 

 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 Σύμβουλοι επιχειρήσεων A.E. 

 Λεωφ. Μεσογείων 396 

 Αγ. Παρασκευή 15341,  Αθήνα 

 Α.Μ./ΣΟΕΛ:  187 Α.Μ./ΕΛΤΕ: 058 

 

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Στέφανος Α. Χατζηστεφάνου 

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 33501 

 

 

 

 


