
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

TΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ «ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» 

ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

(βάσει των διατάξεων του Α.Ν. 559/1937 και Π.Δ. 205/1998, όπως ισχύει) 

 

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων . Παρεκκλίσεις 

που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.  

 

             Α. Άρθρο 42α  παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη 

σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού. 

             Δεν έγινε 

             Β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και 

μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». 

            Δεν έγινε 

             Γ. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 

σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 

            Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

            Δ. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στην δομή και στους τίτλους των λογαριασμών 

με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

            Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

             Ε. Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν 

σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

διατάξεως αυτής. 

            Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών. 

            ΣΤ. Άρθρο 43β παρ. 2: Ισοτιμία δραχμής – ΕΥΡΩ στην περίπτωση που οι ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ΕΥΡΩ. 

            Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν μόνο σε ευρώ. 

 

 

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. 

 

              Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων 

και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 

1. Συντάχθηκε μητρώο παγίων με διαχωρισμό της αξίας των γηπέδων από την αξία 

των κτιρίων, σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα φύλλα υπολογισμού της συμβολαιογράφου 

κυρίας Πασπαράκη. Τα οικόπεδα καθώς και τα κτίρια αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τα φύλλα 

υπολογισμού της συμβολαιογράφου, τα οποία και αναφέρουν τις ισχύουσες αντικειμενικές 

αξίες. Από την σύνταξη του μητρώου παγίων και την ευθυγράμμισή του με τα υπόλοιπα των 

βιβλίων της 31/12/2011, προέκυψε υπεραξία 398.006.774,43 € από την αποτίμηση των 

γηπέδων και μείωση 202.071.675,19 € της αξίας των κτιρίων, με αποτέλεσμα η διαφορά των 

195.935.099,24 € να πιστωθεί στο κεφάλαιο, το οποίο πλέον ανέρχεται στο ύψος των 

411.647.991,80 €. Όπως έχει αναφερθεί στο Προσάρτημα της 31/12/2011, έχουν υπολογισθεί 

επιπλέον αποσβέσεις στα κτίρια και αυτό συνέβη γιατί οι συντελεστές αποσβέσεως 

εφαρμόστηκαν σε μεγαλύτερη αξία κτήσεως με την οποία ήταν καταχωρημένα τα κτίρια. 

Μετά την μείωση της αξίας κτήσεως των κτιρίων, όπως αναφέρεται προηγουμένως, 

επαναϋπολογίστηκαν οι αποσβέσεις και το υπερβάλλον ποσό των 1.425.589,93 €, το οποίο 

μείωσε τις σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων πιστώθηκε  ως έκτακτο και ανόργανο έσοδο. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης, που προβλέπει το Π.Δ. 

299/2003, καθώς και η εφάπαξ απόσβεση σε κονδύλια ή και λογαριασμούς, όπου το ανωτέρω 

Π.Δ. επιτρέπει. 

2. Δεν τηρείται μητρώο χρεογράφων. Τα κονδύλια του ισολογισμού στηρίζονται σε 

επίσημα αντίγραφα των φορέων τήρησης αυτών των τίτλων και χρεογράφων. 



Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης και τα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν στην κατά είδος 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους.  

Στους τίτλους πάγιας επένδυσης η πρόβλεψη που επιβάρυνε τελικά τα αποτελέσματα, 

μετά τον συμψηφισμό θετικών – αρνητικών προβλέψεων της κλειόμενης χρήσεως ανά τίτλο 

πάγιας επένδυσης αλλά και ανά χρεόγραφο, καθώς και του συμψηφισμού ποσού 60.606,00 €, 

που αποτελούσε σωρευμένη θετική πρόβλεψη από την προηγούμενη χρήση, είναι 329.961,29 

€. Η σωρευμένη πλέον πρόβλεψη των τίτλων πάγιας επένδυσης ανέρχεται στο ποσόν των 

100.636.362,28 €. 

            Το αποτέλεσμα της πρόβλεψης για την αποτίμηση των μερίδων του κοινού κεφαλαίου 

του άρθρου 15, παρ. 11, Ν. 2469/97 που παρακολουθούνται μέσω του λογαριασμού 

«Χρεόγραφα» και  που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, συμπεριλαμβάνεται στο ποσό 

των 329.961,29 €, που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

            Η σωρευμένη πρόβλεψη των μερίδων του κοινού κεφαλαίου ανέρχεται πλέον στο 

ποσόν των 864.098,19 € ενώ έχει οριστικοποιηθεί και ως έκτακτη ζημία, που επιβάρυνε τα 

αποτελέσματα της χρήσεως, ποσό 8.203.953,19 € που προήλθε από το πρόγραμμα 

αναδιάρθρωσης του Ελληνικού  χρέους. 

3. Αποθέματα για το Μ.Τ.Σ. αποτελούν τα παράβολα τα οποία απογράφηκαν την 

31/12/2012 (σύστημα περιοδικής απογραφής), αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο του 

μέσου ετήσιου σταθμικού όρου και  για τα οποία δεν έγινε καμία πρόβλεψη απαξίωσης ή και 

υποτίμησης.  

Β. Άρθρο 43 παρ. 1. εδάφ. α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων 

εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 

διαφορών.  

Δεν υπάρχουν.  

Γ. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση  από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές 

αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 

Ακολουθήθηκαν αναγκαστικά μέθοδοι, που αναλύονται στο εδάφιο Α. 

Δ. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ.β: Αλλαγή υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. 

Ακολουθήθηκαν αναγκαστικά μέθοδοι, που αναλύονται στο εδάφιο Α. 

Ε. Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ.γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως 

των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι 

αξιόλογη. 

Οι διαφορές για τους τίτλους πάγιας επένδυσης και χρεογράφων είναι σημαντικές και 

αναφέρονται αναλυτικά στο εδάφιο Α.  

Διαφορά από την αποτίμηση των αποθεμάτων δεν υφίσταται.  

ΣΤ’. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με 

βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». 

Το Μ.Τ.Σ. ως Ν.Π.Δ.Δ. δεν είναι υποχρεωμένο σε αναπροσαρμογή της αξίας των 

ακινήτων, για το λόγο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε η αναπροσαρμογή της 31/12/2012, όπως 

ο Ν. 2065/1992 ορίζει. Άλλωστε, τα ακίνητα πλέον αποτιμώνται στις τρέχουσες 

αντικειμενικές αξίες, όπως αναφέρεται στο εδάφιο Α. 

 

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

 

             Α. Άρθρο 42 ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως ( 

πολυετούς αποσβέσεως). 

            Παρατίθεται πίνακας παγίων της 31/12/2012. 

  

 

              Β. Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ. γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των 

συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή 

(δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων 

χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 



             Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. 

             Γ. Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. 

            Δεν προέκυψε λόγος σχηματισμού. 

              Δ. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ.ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων 

εγκ/σεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.  

            Δεν υπάρχουν. 

             Στ. Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 

«Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».  

            Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

Παρ. 4. Συμμετοχές. 

 

             Α. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με 

ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. 

             Δεν υπάρχουν. 

              Β. Άρθρο 43 παρ.1 εδαφ.β: Συμμετοχές του Ταμείου στο κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) με ποσοστό 100% (απεριόριστα 

ευθυνόμενοι εταίροι). 

            Δεν υπάρχουν. 

              Γ. Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ. ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.  

             Δεν συντάσσονται. 

  

Παρ. 5. Αποθέματα 

 

             Α.Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους 

κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 

             Δεν έγινε καμία παρέκκλιση. 

             Β. Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ. ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

             Δεν προέκυψε λόγος υποτίμησης.     

 

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

               Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το 

Μετοχικό Κεφάλαιο: 

                                                               Αριθμός           Ονομ. Αξία       Συν. Αξία 

             Δεν έχουν εκδοθεί μετοχές κατά τον σχηματισμό του Κεφαλαίου του Ταμείου. 

             Β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου. 

             Δεν εκδόθηκαν. Το Κεφάλαιο του Μ.Τ.Σ. αυξήθηκε από την υπεραξία που προέκυψε 

κατά την αποτίμηση των κτιρίων στις τρέχουσες αντικειμενικές αξίες κατά 195.935.099,24 €. 

              Γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ε και 42ε παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και 

ενσωματωμένα σ’ αυτούς δικαιώματα. 

            Δεν εκδόθηκαν. 

             Δ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα 

χρήση. 

            Δεν αποκτήθηκαν. 

 

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

 

            Α. Άρθρο 42 ε παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογ/σμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το 

ποσόν του  είναι σημαντικό. 



            Ποσό 165.264.524,05 € αφορά την σωρευμένη υποχρέωση καταβολής ΒΕΑ μέχρι 

31/12/2012, 2.995.000,00 € την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής βοηθημάτων θανάτου 

μέχρι 31/12/2011 καθώς και 1.670.000,00 € που αφορά υποχρέωση καταβολής βοηθημάτων 

θανάτου, η οποία δημιουργήθηκε από αιτήματα μετόχων κατά την διάρκεια του 2012.  

             Β. Άρθρο 43 α παρ. 1. εδάφ. ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που 

δεν εμφανίζονται στους λογ/σμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων 

παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

             Δεν υπάρχουν. 

             Γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά 

φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων 

χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

            Κατά την περίοδο συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων διενεργείται τακτικός 

έλεγχος από κλιμάκιο ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις χρήσεις 2000-

2010, ο οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των 

χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Για τη χρήση 2012 το Μ.Τ.Σ. βρίσκεται σε 

διαδικασία ελέγχου από νόμιμους ελεγκτές για χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής 

συμμόρφωσης. Το Μ.Τ.Σ. δεν μπορεί να προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 

προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 

αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. 

             Δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.στ: Μακρ/σμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

Δάνειο από ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, υπολοίπου προς αποπληρωμή την 31/12/2012 € 

3.654.000,00. Δάνειο Υπουργείου Οικονομικών υπολοίπου προς αποπληρωμή την 

31/12/2012 € 158.697.107,70. 

              Ε. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ. Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες 

ασφάλειες. 

             Το δάνειο της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ καλύπτεται από δεσμευμένο λογαριασμό μερίδας 

στο κοινό κεφάλαιο του Ν. 2469/97 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος υπολοίπου κατά 

την 31/12/2012, ονομαστικής αξίας € 3.063.796,97 και τρέχουσας € 2.077.314,46. 

 

Παρ. 8 Μεταβατικοί Λογαριασμοί. 

 

             - Άρθρο 42 ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/σμών «Έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα». 

             Κονδύλι 216.112,78 € που έχει καταχωρισθεί στο λογαριασμό «Έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα» αποτελεί εισπρακτέα πρόσοδο Β΄ εξαμήνου, από δύο λογαριασμούς μερίδας στο 

κοινό κεφάλαιο του Ν. 2469/97, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο 

πιστώθηκε την 02/01/2013. 

 

Παρ. 9. Λογαριασμοί Τάξεως 

 

              Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν 

καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ.10.   

              Η υποχρέωση καλύπτεται από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου. 

 

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. 

 

              Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από το 

Ταμείο. 

               Οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες εμφανίζονται σε λογαριασμούς ουσίας και 

όχι τάξεως και οι πληροφορίες για αυτές έχουν αναφερθεί στην παράγραφο 7 εδάφιο Ε. 

(Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες). 

 

 

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 

 



              Α. Άρθρο 43ε παρ. 1 εδάφ. 1ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και 

διευθύνσεως του ταμείου. 

            Μισθός Προέδρου ΔΣ/ΜΤΣ 21.545,45 € 

            Αποζημίωση μελών Δ.Σ./Μ.Τ.Σ. 3.964,80 €        

              Β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ ιγ.: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν 

για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και 

διευθύνσεως της εταιρείας. 

            Δεν υπάρχουν. 

             Γ. Άρθρο 43 α παρ.1 εδάφ. ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα 

διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).  

            Δεν υπάρχουν. 

 

 

Παρ.12. Αποτελέσματα Χρήσεως.  

              Α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας 

και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 

παρ. 15 εδάφιο α). 

α. Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων               €    1.541.686,63 

β.  Έσοδα ασφαλιστικών εισφορών                                         € 107.932.479,53                                                    

γ. Έσοδα από φόρους, κοινωνικούς πόρους τέλη και δικαιώμ. € 22.808.573,74 

δ. Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων                        €         

ε. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών                                            €  14.954.268,70 

στ. Έσοδα κεφαλαίων                                                              €      646.436,14 

Σύνολο                                                                                    €147.883.444,74 

              Β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια 

της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται 

ότι στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό 

αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 

              (1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα    30                  

              (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες   

               -   Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπ. άτομα       30 

               -   Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα                   

                                Σύνολο ατόμων                                 30       

• Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

 -    Μισθοί                                                             €    627.525,29 

 -    Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρ.                    €    115.932,76 

                                                                  Σύνολο              €     743.458,05  

              Γ. Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και 

εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» 

είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 1-ιγ παρατίθεται και 

αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 

              Ανάλυση έκτακτων και ανόργανων εξόδων-εσόδων :  

α) «Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα» € 514.218, 22, που αφορά απόσβεση ελλειμμάτων 

σύμφωνα με την απόφαση αρ. 17/4/19-11-2012 του Δ.Σ. 

β) «Διάφορα έκτακτα έσοδα» € 13.393,46, που αφορά μισθώματα, ως αποζημίωση, λόγω  

πρόωρης αποχώρησης του μισθωτή Γ.Τ.Ε. Α.Ε., πριν την λήξη της μισθωτικής σύμβασης, 

από το μίσθιο του Σαρογλείου Μεγάρου. 

γ) «Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα» € 1.426.537,94, από το οποίο κονδύλι 1.425.589,93 

αφορά αντιλογισμό αποσβέσεων λόγω εφαρμογής των συντελεστών απόσβεσης σε 

λανθασμένη αξία κτήσεως των κτιρίων. (Τα κτίρια εμφανίζονταν με ενσωματωμένη την 

αντίστοιχη αξία των γηπέδων τους, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται αυξημένα ποσά 

αποσβέσεων. Το λάθος αποκαταστάθηκε μετά την κατάρτιση του μητρώου παγίων και τον 

διαχωρισμό της αξίας των γηπέδων, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 εδάφιο Α. 

             Ανάλυση εκτάκτων ζημιών : 



α) «Λοιπές ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις» € 566.806,38 το οποίο 

αποτελείται από διαγραφές απαιτήσεων € 202.979,00 λόγω θανάτου των οφειλετών 

μερισματούχων, καθώς και € 363.827,38  από απόσβεση ελλειμμάτων ως πρακτικό 17/4/19-

11-2012 Δ.Σ.  

β) «Λοιπές έκτακτες ζημιές» € 4.489,07, από τα οποία 562,47 € αποτελούν την ζημία που 

προέκυψε από την διαγραφή δύο οικοπέδων στη Νέας Σμύρνη, τα οποία δεν ανήκαν στην 

κυριότητα του Ταμείου και τα υπόλοιπα 3.918,50 €, αποτελούν ζημία από καταβληθέντες 

φόρους μερισμάτων, στο όνομα αποβιωσάντων μερισματούχων, οι οποίοι φόροι δεν μπορούν 

να επιστραφούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

γ) «Έκτακτες ζημιές από αναδιάρθρωση αξίας ομολόγων» € 8.203.953,19. 

              Δ. Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων 

χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων 

χρήσεων». 

              Το κονδύλι του λογαριασμού «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων» € 525.961,46 

περιλαμβάνει 435.562,57 € από «Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας», τα οποία ενώ 

είχαν αναγραφεί στο έντυπο Ε2 (φορολογίας μισθωμάτων) και μέσω αυτού είχε καταβληθεί ο 

κύριος και ο συμπληρωματικός φόρος, καθώς και το χαρτόσημο και ο αναλογών ΟΓΑ 

εισοδημάτων από οικοδομές, δεν είχαν καταχωρισθεί στα βιβλία ως έσοδα λόγω μη 

είσπραξης αυτών από τους μισθωτές. Το υπόλοιπο των 90.398,89 € αποτελείται από το 

χαρτόσημο και τον αναλογούντα ΟΓΑ των ως άνω αναφερομένων εσόδων καθώς και από 

αντιλογισμό λανθασμένης εγγραφής πρόβλεψης Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY. 

              Το κονδύλι του λογαριασμού «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» € 

21.502.239,31 αναλύεται ως ακολούθως : 

α) «Έσοδα από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους» € 580.989,00 το οποίο αποτελεί 

αντιστροφή σχηματισμένης αχρησιμοποίητης πρόβλεψης, στηριζόμενη στην απόφαση του 

Δ.Σ. της 19/11/2012 (Πρακτικό Δ.Σ./Μ.Τ.Σ. 17/4/19-11-2012). 

β) «Έσοδα από προβλέψεις χρεογράφων» € 9.308.753,72, το οποίο αποτελεί την αντιστροφή 

της σχηματισμένης περυσινής πρόβλεψης υποτίμησης της μερίδας στο κοινό κεφάλαιο του Ν. 

2469/97, η οποία αντιζυγίζει την οριστική ζημία που προέκυψε στην μερίδα στο κοινό 

κεφάλαιο, από την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους και έχει εμφανιστεί στο λογαριασμό 

«Έκτακτες ζημιές από αναδιάρθρωση αξίας ομολόγων».  

γ) «Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» € 975.887,64, που αποτελεί αντιστροφή 

σχηματισμένης πρόβλεψης και αντιζυγίζει την χρέωση του αντίστοιχου εξόδου 

(χρησιμοποιημένη πρόβλεψη), σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 17/4/19-11-2012. 

δ) «Από προβλέψεις ΒΟΕΑ προηγούμενων χρήσεων» € 10.636.608,95, το οποίο αποτελεί 

αντιστροφή σχηματισμένης πρόβλεψης υποχρέωσης για καταβολή ΒΟΕΑ προηγούμενων 

χρήσεων και αντιζυγίζει την καταβολή των ΒΟΕΑ κατά την διάρκεια της χρήσεως 

(χρησιμοποιημένη πρόβλεψη). 

              Το κονδύλι του λογαριασμού «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων», περιλαμβάνει 

«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού προηγούμενων χρήσεων» € 53.349,37 και «Λοιπά έξοδα 

προηγούμενων χρήσεων» € 14.475.337,30, η οποία χρήζει περαιτέρω ανάλυσης ως εξής :  

α) € 10.636.608,95 αφορά καταβολές ΒΟΕΑ προηγούμενων χρήσεων, για τα οποία είχε 

σχηματιστεί πρόβλεψη, η οποία αντιζύγισε την δαπάνη αυτή, μέσω του λογαριασμού «Από 

προβλέψεις ΒΟΕΑ προηγούμενων χρήσεων», με αποτέλεσμα να μην επιβαρυνθούν τα 

αποτελέσματα της χρήσεως 2012. 

β) € 3.753.689,00 αφορά αντιλογισμό εσόδου από πώληση παραβόλων της περυσινής 

χρήσεως, η οποία ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, αφορά μελλοντικά έσοδα και έχει μεταφερθεί 

σε λογαριασμό απαίτησης από Α.Τ. σε πίστωση μεταβατικού λογαριασμού, όπως και 

εξηγείται στο συγκεκριμένο εδάφιο.  

γ) Από το υπόλοιπο των 85.039,35 €, 7.896,99 € αφορά τακτοποίηση χρεωστικών υπολοίπων 

λογαριασμών ασφαλιστικών ταμείων και το υπόλοιπο τακτοποίηση ελλειμμάτων σύμφωνα με 

την απόφαση Δ.Σ. 17/4/19-11-1012. 

               Ε. Άρθρο 42α παρ. 1 εδάφ. ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται 

από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά. 



             Το πλεόνασμα της χρήσεως € 12.597.745,48 απαγορεύεται να διανεμηθεί, αλλά 

υποχρεωτικά πιστώνεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, επειδή δεν ξεπερνά τα όρια 

που ορίζει η ειδική διάταξη του άρθρου 77 του Ν. 4146/18-04-2013με ισχύ από 01/07/2012, 

η οποία και προστέθηκε ως δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 1 του α.ν. 559/1937 (Α΄ 107). 

             ΣΤ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται 

αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των 

τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής 

θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. 

             α. Το πρόβλημα της μη ισοσκέλισης του ισοζυγίου της 31/12/2011, το οποίο 

επισημάνθηκε από το ίδιο αυτό εδάφιο του περυσινού Προσαρτήματος, μετά τις εξηγήσεις 

που δόθηκαν από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου, θεωρήθηκε τεχνικό πρόβλημα και 

εξουσιοδοτήθηκε από το Δ.Σ. τεχνικός, από την εταιρεία του λογισμικού, για επέμβαση και 

αποκατάσταση της συμφωνίας. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Προϊστάμενο ήταν ότι εκ 

παραδρομής, δεν έγινε η τελευταία  εγγραφή ισολογισμού της 31/12/2010, αυτή της διανομής 

του πλεονάσματος της χρήσεως 2010, με αποτέλεσμα, το λογισμικό, μην αναγνωρίζοντας 

υπόλοιπα (και σωστά) σε λογαριασμούς της Ομάδας 8, κατά την μεταφορά των υπολοίπων, 

για το άνοιγμα της χρήσεως 2011, παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, λόγω της ιδιαιτερότητας 

του λάθους, με το γνωστό αποτέλεσμα. Ενώπιον του τεχνικού του λογισμικού, 

καταχωρίσθηκε η εγγραφή της διανομής σε μείωση του σωρευμένου ελλείμματος 

προηγούμενων χρήσεων και αποκαταστάθηκε η συμφωνία του ισοζυγίου. 

               β. Καταφέραμε να απεικονίσουμε την περιουσιακή διάρθρωση και την διαχείριση 

του Ταμείου, μέσω των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Π.Δ. 205/1998, 

για δεύτερη χρονιά και έτσι αποκαταστάθηκε η έλλειψη συγκρισιμότητας με τα κονδύλια της 

προηγούμενης χρήσεως, που επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση των Οικονομικών 

καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως και αναφέρθηκε στην έκθεση των ελεγκτών. Όλα 

τα σημαντικά σφάλματα και οι παραλείψεις, που είχαν ουσιώδη επίπτωση στα στοιχεία των 

οικονομικών καταστάσεων, με την συνδρομή του ελέγχου, έχουν εντοπιστεί πλήρως, 

λογιστικοποιηθεί  δεόντως και επαρκώς γνωστοποιηθεί. 

Πιστεύουμε ότι, οι Οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζουν από κάθε ουσιώδη άποψη την 

περιουσιακή διάρθρωση του Ταμείου.  

               γ. Βρισκόμαστε στο στάδιο ανάθεσης αναλογιστικής μελέτης, για τον υπολογισμό 

των μελλοντικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Ταμείου (ΒΟΕΑ, βοηθήματα θανάτου, 

εισπρακτέες εισφορές κ.λ.π.), έργο πολύ σημαντικό για τον προγραμματισμό και την 

διασφάλιση θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών. 

             δ. Το ευχάριστο γεγονός της έκτακτης επιχορήγησης, το 2013, από το Υπουργείο 

Οικονομικών 180.000.000,00 ευρώ περίπου, για αποπληρωμή σωρευμένων υποχρεώσεων 

ΒΟΕΑ, βοηθημάτων θανάτου και υποχρεώσεων προς Ε.Α.Α.Σ., χωρίς υποχρέωση 

επιστροφής του ποσού αυτού, θα μας οδηγήσει σε υψηλό φετινό πλεόνασμα, με αποτέλεσμα 

την θεαματική βελτίωση των σωρευμένων αποτελεσμάτων και την αποκατάσταση του ύψους 

του μερίσματος, προς όφελος των μετόχων του Ταμείου μας. Επίσης αναμένουμε και την 

οριστικοποίηση του ποσού των κακώς ληφθέντων μερισμάτων από το τμήμα Καταβολής 

Μερίσματος 

, απεικονίζοντας την απαίτησή μας αυτή σε πίστωση εκτάκτου εσόδου. 

             ε. Οι Οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν από την Διοίκηση με τη χρήση της 

παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, σε κάθε στάδιο κατάρτισης των 

Οικονομικών αυτών καταστάσεων. Δεν προκύπτει καμία ουσιώδης αβεβαιότητα, σχετικά με 

γεγονότα ή συνθήκες, που μπορεί να εγείρουν σημαντικές αμφιβολίες για την ικανότητα του 

Ταμείου για συνέχιση της δραστηριότητάς του. Είναι γνωστό, σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι, η 

ακίνητη περιουσία του Ταμείου είναι πάρα πολύ μεγάλη, με γήπεδα και κτίρια προβολής και 

προσόψεως στους πιο εμπορικούς δρόμους της Αθήνας,  με μηδαμινές πιθανότητες 

υποτίμησης της αξίας τους, ακόμη και την δύσκολη αυτή εποχή που διανύουμε. Αυτό το 

γεγονός,  έχει ως αποτέλεσμα, να παράγεται ένα εισόδημα υψηλό, ασφαλές και στο διηνεκές 

και το οποίο αποτελεί μόνο το 10% των συνολικών εσόδων, που υποτίθεται ότι μπορεί να 

προκαλέσει αβεβαιότητα σε ακραίες καταστάσεις, ενώ για το υπόλοιπο 90%, που αποτελείται 

από εισφορές και πόρους, δεν υπάρχει η παραμικρή αβεβαιότητα σχετικά με την δυνατότητα 



είσπραξης αυτών, η οποία και διασφαλίζει την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του 

Ταμείου. 


