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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 
TΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ «ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» 

ΤΗΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
(βάσει των διατάξεων του Α.Ν. 559/1937 και Π.Δ. 205/1998, όπως ισχύει) 

 

Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών 
καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής 

εικόνας.  
 

Α. 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 παραγράφου Β του άρθρου αυτού. 
 

Δεν έγινε 
 

Β. Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και 

μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα 
Χρήσεως». 
 

Δεν έγινε 
 

Γ. Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 
σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 
 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 

Δ. Προσαρμογή στην δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με 
αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 
 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 

Ε. Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 

 
Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών. 

 

ΣΤ. Ισοτιμία δραχμής – ευρώ στην περίπτωση που οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ευρώ. 

 
Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύθηκαν μόνο σε ευρώ. 
 

./. 
 
 



Παράγραφος 2.  Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. 
 

Α. Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και 
υπολογισμού των Αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις 
τους. 

 
  Τα ακίνητα  απεικονίζονται στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με 

την εκτίμηση έτους 2015  με  διαχωρισμό της αξίας των γηπέδων από τα 
κτίρια. Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους συντελεστές του 
άρθρου 24 Ν. 4172/2013. Έλεγχος απομείωσης της εύλογης αξίας θα 

γίνεται σε τακτά διαστήματα, που θα αποφασιστούν. 
  
  Στους τίτλους πάγιας επένδυσης προέκυψε πρόβλεψη 

υποτίμησης κατά 140.314,83 € για τις μετοχές της Δ.Ε.Η. Α.Ε και της 
Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. ενώ για τις μετοχές της Motor Oil των ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. προέκυψε θετική αποτίμηση ύψους 
205.995,41 €, επίσης για το αμοιβαίο κεφάλαιο NEW STRATEGY (15) 
προέκυψε θετική αποτίμηση ύψους 33.035,14 € στα αμοιβαία κεφάλαια. Η 

πρόβλεψη υποτίμησης μεταφέρθηκε σε βάρος του αποτελέσματος ενώ η 
θετική αποτίμηση των μετοχών της Motor Oil των ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε και του Ο.Τ.Ε. Α.Ε μεταφέρθηκε στο αποθεματικό κεφάλαιο αποτίμησης 

των μετοχών. Η θετική αποτίμηση των  αμοιβαίων κεφαλαίων σχημάτισε 
αποθεματικό αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων. 

 
  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  τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, προέκυψε θετικό κατά 848.408,17 €, αυξάνοντας 

ισόποσα το αποθεματικό, το οποίο τώρα ανέρχεται στο ποσό των 
4.317.438,66 €. 
 

  Αποθέματα για το Μ.Τ.Σ. αποτελούσαν τα παράβολα, τα οποία 
από 01/07/2014 καταργήθηκαν.  
 

Β. Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων 
εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των 

συναλλαγματικών διαφορών.  
 

Δεν υπάρχουν.  

 
Γ. Παρέκκλιση  από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές 

αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 
 

Δεν έγιναν. 

 
Δ. Αλλαγή υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. 

Ανάλυση στο εδάφιο Α. 
./. 



        Ε. 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.  
 

Αποθέματα δεν υφίστανται πλέον.  
 

ΣΤ. 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». 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής νόμου για αναπροσαρμογή αξίας 
ακινήτων κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης Χρήσεως. 

 
Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
 

Α. Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 
(πολυετούς αποσβέσεως). 
 

Παρατίθεται πίνακας παγίων της 31/12/2016. 
 

Β. 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 
χρησιμοποιημένων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 

 
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. 

 

Γ. Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. 

 
Δεν προέκυψε λόγος σχηματισμού. 

 

Δ. Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων 
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη Χρήση.  
 

Στο λογαριασμό «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως», τα κονδύλια της τιμής 
κτήσεως 456.985,54 €, των σωρευμένων αποσβέσεων 369.775,62 € και της 

απομένουσας αναπόσβεστης αξίας 97.149,92 €, αποτελούν αποκλειστικά 
λογισμικά προγράμματα υποστήριξης των υπηρεσιών του Ταμείου. 

 

Ε. Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και 
αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις Και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» και 

«Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».  
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

./. 
 
 



Παράγραφος  4. Συμμετοχές. 
 

Α. Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό 
μεγαλύτερο από 10%. 
 

Δεν υπάρχουν. 
 

Β. Συμμετοχές του Ταμείου στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. 
Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) με ποσοστό 100% (απεριόριστα 
ευθυνόμενοι εταίροι). 

 
Δεν υπάρχουν. 

 

Γ. Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.  

 
Δεν συντάσσονται. 

  

Παράγραφος 5. Αποθέματα 
 

Α. Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 

αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 

Δεν υπάρχουν αποθέματα. 
 

Β. Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 

Ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 

Δεν έγιναν.     
 
Παράγραφος 6. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Α. Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό 

Κεφάλαιο: 

                    
Αριθμός  Ονομαστική Αξία  Συνολική Αξία 

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

 
Β. Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου. 
 
  Δεν εκδόθηκαν.  

 
Γ. Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ’ αυτούς δικαιώματα. 
 

Δεν εκδόθηκαν. 
./. 

 
 



Δ. Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. 
 

Δεν αποκτήθηκαν. 
 
Παράγραφος 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

 
Α. Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσόν 

του  είναι σημαντικό. 
 
  Ποσό 80.763,87 € αφορά σωρευμένη υποχρέωση καταβολής 

εκκρεμοτήτων ΒΕΑ έως 31/12/2012, 21.216,77 € αφορά την σωρευμένη 
υποχρέωση καταβολής εκκρεμοτήτων ΒΕΑ του 2013, 1.500,00 € αφορά την 
σωρευμένη υποχρέωση καταβολής εκκρεμοτήτων ΒΘ έως 31/12/2012, 

3.064,80 € την αντίστοιχη υποχρέωση του 2013, 15.000,00€ αφορά την 
σωρευμένη υποχρέωση καταβολής εκκρεμοτήτων ΒΘ 2014, 18.714,93€ 

αφορά την σωρευμένη υποχρέωση καταβολής εκκρεμοτήτων ΒΕΑ του 2015, 
134.745,41€ αφορά την σωρευμένη υποχρέωση καταβολής εκκρεμοτήτων 
ΒΕΑ του 2016, 139.839,88€ αφορά την σωρευμένη υποχρέωση καταβολής 

εκκρεμοτήτων επίδικων δικαστικών αποφάσεων, 4.481,12€ αφορά την 
σωρευμένη υποχρέωση καταβολής διαφόρων εκκρεμοτήτων.  
 

 
Β. Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν 

εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών 
μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις. 

 
Δεν υπάρχουν. 

 
Γ. 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. 
 
  Το Μ.Τ.Σ. έχει περαιώσει οριστικά μέχρι και το 2010, κατόπιν 

διενέργειας τακτικού φορολογικού ελέγχου. Για τα φορολογικά αποτελέσματα 
των χρήσεων 2011-2016, 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. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 

  Δάνειο Υπουργείου Οικονομικών υπολοίπου προς αποπληρωμή 
την 31/12/2016 138.692.652.05 € από το οποίο ποσό 5.000.000,00€ 
αφορά βραχυπρόθεσμη υποχρέωση που αποπληρώνεται την επόμενη χρονιά 

και 133.692.652.05 € μακροπρόθεσμη υποχρέωση. 
 
 

 
 

 
  ./. 



 
Παράγραφος 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί. 

 
 
   Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα Χρήσεως 

Εισπρακτέα» 4.320.866,69€ αφορά το ποσό 2.883.863,04€ Έσοδα χρήσεων 
εισπρακτέα (ΣΠ) και το ποσό 1.437.103.65 Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα 

κεφαλαίων , 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 02/01/2017.  

   Στα «Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα» το ποσό 8.622.613,42 € αφορά το ποσό 
4.561,50€ Χαρτόσημο 3,6% , το ποσό 123.098,06 αιτήσεις Β.Θ. χρήσης 
2016, το ποσό 2.499,26 € αφορά δεδουλευμένους τόκους 2016 και το ποσό 

8.492.454,60 € αιτήσεις ΒΕΑ. 
 

                                        
   Στα «Έσοδα επομένων χρήσεων» το ποσό 25.344,00€ του λογαριασμού 
αφορά απαιτήσεις από επιστροφές παραβόλων. 

 
 Στα  «Έξοδα επομένων χρήσεων», το ποσό του λογαριασμού  παρουσιάζει 
υπόλοιπο 518.757,10 €, το οποίο είναι το ποσό που έχει καταβληθεί για την 

μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2016 των μονίμων υπαλλήλων και τις 
συντάξεις του ιδίου μήνα.   

 
Παράγραφος 9. Λογαριασμοί Τάξεως 
 

   Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν 
καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης 

παραγράφου10.   
 
   Στο ζεύγος λογαριασμών 01-05 «Αλλότρια Περιουσιακά 

Στοιχεία» και «Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων» αντίστοιχα, 
παρακολουθείται η διαχείριση των κληροδοτημάτων Γρυπάρη – 
Δαμιανοπούλου, για την οποία διαχείριση είναι υπεύθυνο το Μ.Τ.Σ. 

 
   Στο ζεύγος 03-07 «Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων, 

Εμπράγματων Ασφαλειών και Απαιτήσεων Αμφοτεροβαρών Συμβάσεων» και 
«Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων, Εμπράγματων Ασφαλειών και 

Απαιτήσεων Αμφοτεροβαρών Συμβάσεων», παρακολουθούνται οι εγγυητικές 

επιστολές που κατέχει το ΜΤΣ ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση όλων των 
συμβάσεων που έχει συνάψει. Στο ζεύγος 04-08 «Διάφοροι Λογαριασμοί 

Πληροφοριών (χρεωστικοί)» και «Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών 
(πιστωτικοί)» υπάρχει η πληροφορία των δικαιούχων μερισματούχων κατά 
την 31/12/2016 βάσει των μεριδίων τους, οι οποίοι και θα συνεχίσουν να 

λαμβάνουν μέρισμα με την ίδια τιμή μεριδίου και κατά το 2017, εκτός και 
εάν προκύψουν διαφορές κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Συγκεκριμένα τα μηνιαία δικαιούμενα μερίδια, βάσει της καταβολής του 

μερίσματος Δεκεμβρίου 2016, ανέρχονται σε 1.529.397,68 
./. 

 



 και αναγόμενα σε ετήσια σε 18.352.774,32 €, οπότε υπολογιζόμενα με τιμή 
μεριδίου 4,9865 €, καταλήγουν σε πληρωτέο μέρισμα 2017 ύψους 

91.516.109,15 €, το οποίο αυτό μέρισμα αποτελεί και τον στόχο του ΜΤΣ 
προς εκπλήρωση.  
 

Παράγραφος 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. 
   Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν 

από το Ταμείο. 
   Οι χορηγηθείσες από το Μ.Τ.Σ. έχουν αναφερθεί στην 
παράγραφο 7 εδάφιο Ε. (Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες 

ασφάλειες). 
 
Παράγραφος 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα 

διοικήσεως. 
 

Α. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διευθύνσεως του ταμείου. 
 

Μισθός Προέδρου ΔΣ/ΜΤΣ                                23.188,44 € 

 
Αποζημίωση μελών Δ.Σ./Μ.Τ.Σ.                                4.247.50 €   

      

Β. Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 
βοηθήματα σε αποχωρήσαν στην παρούσα Χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων 

και διευθύνσεως της εταιρείας. 
Δεν υπάρχουν. 

 

Γ. Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
(μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).  

 
Δεν υπάρχουν. 

Παράγραφος 12. Αποτελέσματα Χρήσεως.  

 
Α. Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο 

άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α). 
 

  1. Έσοδα ασφαλιστικών εισφορών: 111.344.460,31 € 
 

  2. Έσοδα από φόρους, κοινωνικούς 

πόρους τέλη και δικαιωμάτων: 

 

22.394.436,18 € 

  
  3. Επιχορηγήσεις (Δαπάνη συντάξεων 

ΝΙΜΤΣ από Υπ Υγείας: 

 

5.532.012,11 € 
 

  5. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών: 15.725.525,80 € 
 

  6. Έσοδα κεφαλαίων: 3.690.502,53 € 
 

  

   Σύνολο: 161.686936,93 € 

./.  



 
  

Β. 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:                                       26      

             

           2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
   

α. Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα           24 

 
β. Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα                           0 

 
Σύνολο ατόμων                                                    26 

      

             3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 
 

α. Μισθοί:                                             556.974,52 € 

 
                   β. Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις:   97.558.14 €  

 
Σύνολο                                     654.532,66 €  

 

Γ. 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 παράγραφος 1-ιγ παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους 

λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). 
 

Ανάλυση έκτακτων και ανόργανων Εξόδων-Εσόδων :  

 
1. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσό 14,09 € 

     
Δ. Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων», 

«Έσοδα από Προβλέψεις Προηγουμένων Χρήσεων» και «Έξοδα 

Προηγουμένων Χρήσεων». 
 

  Το κονδύλι του λογαριασμού «Λοιπά έσοδα προηγουμένων 
χρήσεων» ύψους 838.520,42 €,  αφορά επιστροφές ΒΕΑ & ΒΘ για το ποσό 
των 533.345,41 και για το ποσό ύψους 294.485,72 αφορά έσοδα από 

αδιάθετες πιστώσεις 2012, τακτοποίηση κατασχετηρίου 2014, εξόφληση 
δανείου, τακτοποίηση υπολοίπου  Αθασόπουλου-Ξύδη-Παπακωνσταντίνου, 
έσοδα από ποινές ΥΥΤ-τελ. εκκαθάρισης  2014 και Αυγούστου-Δεκεμβρίου 

2015, Τακτοποίηση υπολοίπων λογαριασμών. 
 ./. 

 



Το κονδύλι του λογαριασμού «Έσοδα από επιστροφές καταβληθέντων» 
10.689,29€  αφορά Έσοδα από επιστροφές διακοπής Μερίσματος. 

 
  Το κονδύλι του λογαριασμού «Έσοδα από Προβλέψεις 
Προηγουμένων Χρήσεων» δεν υπάρχει.  

 
 Το κονδύλι του λογαριασμού «Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων», 

περιλαμβάνει «Φόροι - Τέλη προηγούμενων χρήσεων» 1.468,08€,  
φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 323,41 €  «Λοιπά Έξοδα 
Προηγούμενων Χρήσεων» 472.050,72€, που αφορά τακτοποίηση υπολοίπων 

λογαριασμών, τακτοποίηση ενοικίων, είσπραξη μέσω ΕΥΔΑΠ 2013 σύμβαση 
001Α/06, ΒΘ προηγούμενων ετών, μείωση απαίτησης ΚΛΜ, οφειλή σύνταξη 
λόγω θανάτου Καμπουράκη Εύα – Βερνάρδου Όλγα και το ποσό 11.276,45€ 

καταβολές ΒΕΑ & ΒΘ προηγούμενων χρήσεων, ποσό 68.614,48€ αφορά 
«Επιστροφές Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων»,  

   
Ε. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 

διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά. 

 
  Επί του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων αναφέρονται τα κάτωθι: 
 

  α. Η διαφορά Εσόδων Εξόδων αποτελεί το πλεόνασμα του 
Απολογισμού 2016 και έχει ως εξής: 

 
   Έσοδα:     175.873591,00 € 
 

   Έξοδα :     147.387.112,34 € 
 

   Πλεόνασμα:       28.486.478,60 € 
 
  β. Το Ειδικό Αποθεματικό που ορίζει η ειδική διάταξη του 

άρθρου 5 του Ν. 4284/2014, που αντικατέστησε τις διατάξεις του άρθρου 77 
του Ν. 4146/18-04-2013 κρατήθηκε, το ύψος του ανήλθε σε 20.000.000,00 
€ Κατόπιν αυτού, αποθεματοποιήθηκε το ποσό των 20.000.000,00 € 

(20.000.000,00 € +70.000.000,00 €) και το συνολικό ύψος του 
Αποθεματικού ανήλθε με την 31-12-2016 σε 90.000.000,00 €,και  το 

Ταμείο, νομίμως, απέδωσε στους δικαιούχους μέρισμα  ύψους 
88.756.599,31€. Η σωρευμένη ζημία προηγούμενων χρήσεων ύψους 
154.110.590,19 € συμψηφίστηκε με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 

83.330.194,09€ και μείωση του τακτικού αποθεματικού κατά 
70.780.396,10€. Το πλεόνασμα χρήσης  12.067.747,78 € μεταφέρθηκε εις 

νέο, όπως εμφανίζεται στον πίνακα διάθεσης.  
 

ΣΤ. 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. 

 
   

 
./. 



 
 

Συμπερασματικά το Ταμείο, αποκλειστικά σε ετήσια βάση, σύμφωνα 
με την αρχή του δεδουλευμένου  είναι πλεονασματικό. Τα έσοδά του 

κυμαίνονται λίγο πάνω από τα 161 εκ., από τα οποία 111 εκ. είναι εισφορές, 

23,3 εκ πόροι και 27,9 εκ. άλλα έσοδα (μισθώματα, παραχώρηση 
διαχείρισης ακινήτων κ.λ.π.). Τα έξοδά του  είναι γύρω στα 40,5 εκ., από τα  

οποία 22,6 εκ. ΒΕΑ, ΒΘ και μερίσματα νεοεγραφομένων, 7,2 εκ. συντάξεις 
551 χιλ. μισθοδοσία προσωπικού,  6,8 εκ. αποσβέσεις κ.λ.π.  

Το ετήσιο πλεόνασμα που απομένει είναι 121,2 εκ. περίπου, από το 

οποίο: 
Κρατήθηκε το Ταμειακό Αποθεματικού του άρθρου 5 του 

Ν4284/2014 ύψους  20 εκ., όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο. 
Κατά την διάρκεια της χρήσης   καταβλήθηκε μέρισμα 88,7 εκ. στους 

με 31/12/2015 μερισματούχους . 
Διατέθηκε σε αποκατάσταση του Τακτικού Αποθεματικού, σύμφωνα με 

την με αριθμός 25/1/12-10-2016 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ  το πλεόνασμα των 

12 εκ. 
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του ΔΣ, το υπόλοιπο με 31/12/2015 

του Ταμειακού αποθεματικού του άρθρου 5 του Ν4284/2014 ύψους 

70.000.000,00€ διατέθηκε για την καταβολή μερίσματος έτους 2017. 
  Ο απολογισμός κατέληξε και αυτός πλεονασματικός 28,4 εκ. €  με 

αντίστοιχη αύξηση των  διαθέσιμων  του ΜΤΣ.  
Τα 20.000.000,00 €  αύξησαν τον ειδικό λογαριασμό του 

αποθεματικού του Ν. 4284/2014  και τα υπόλοιπα τους τηρούμενους στις 

τράπεζες λογαριασμούς του Ταμείου.  


