ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.∆. 80/1997)
1. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 1 Π.∆. 80/1997.
Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν.
(1) για την αποτίµηση των διάφορων στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων
(2) για τον υπολογισµό των διορθώσεων αξιών στοιχείων ενεργητικού
(αποσβέσεις), και (3) για τον υπολογισµό των αναπροσαρµοσµένων αξιών
στοιχείων του Ενεργητικού, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της
νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρµογή
Τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία της 31.12.2010
∆εν υπάρχουν πάγια, αποθέµατα και συµµετοχές.
2. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 2, Π.∆. 80/1997. Σε περίπτωση που, µε βάση
ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας, εφαρµόζονται διαφορετικές µέθοδοι
αποτιµήσεως από τις γενικά νοµοθετηµένες, αναφέρεται η µέθοδος που
εφαρµόστηκε και τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων για τα οποία οι
αξίες διαµορφώθηκαν µε τη µέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές
από την εφαρµογή της διαφορετικής µεθόδου αποτιµήσεως, από τις γενικά
νοµοθετηµένες
καταχωρούνται
στους
λογαριασµούς
``διαφορών
αναπροσαρµογής`` του παθητικού (λογ. 41.06-41.07)
∆εν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή.
3. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3, Π.∆. 80/1997. Οι αποσβέσεις των πάγιων
στοιχείων και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των
συµµετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην
κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
Χρεωστική διαφορά από αποτίµηση χρεογράφων € 1.531.606,79.
Καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού Α.ΙΙΙ.6. “∆ιαφορά αποτίµησης
τίτλων στην τρέχουσα αξία”
∆εν υπάρχουν πάγια και συµµετοχές.
4. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 4, Π.∆. 80/1997. Οι διαφορές από την αποτίµηση
των αποθεµάτων και των λοιπών οµοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή
τιµή αγοράς πριν από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού (διαφορές
τιµής κτήσεως και τιµής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών
αυτών στοιχείων.
∆εν υπάρχουν αποθέµατα.
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5. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 5, Π.∆. 80/1997. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και ο λογιστικός χειρισµός τους,
δηλαδή εάν εµφανίζονται στον ισολογισµό, ή εάν µεταφέρονται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως.
∆εν προέκυψαν συναλλαγµατικές διαφορές.
6. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 6, Π.∆. 80/1997. . Πίνακας των κατεχόµενων τίτλων
πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεµάχια), µε την αρχική αξία
κτήσεως τους και την αξία αποτιµήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.
1) Μετοχές
ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ ΑΕ
∆ΕΗ
ALPHA BANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΒΙΟΧΑΛΚΟ
COCA COLA
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ)
EUROBANK
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ
ΜΕΤΚΑ Α.Ε
ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
MARFIN POPULAR BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
DOW JONES STOXX 50
LYXOR DAX ETF
∆ιαφορά µε λογιστικά βιβλία

ποσότητα
1.950
6.700
8.000
3.200
4.400
7.875
1.350
5.000
1.350
1.450
1.000
700
2.200
700
1.700
5.645
4.450
20.000
5.200

Αξία
Αξία
κτήσεως
αποτίµησης
50.864,92
32.019,00
128.316,58
86.698,00
121.515,65
49.040,00
60.040,59
34.368,00
45.894,91
16.720,00
122.595,79
47.643,75
10.688,80
5.467,50
82.681,34
96.800,00
7.652,42
4.522,50
16.736,74
5.437,50
14.641,71
7.500,00
10.373,82
6.594,00
18.016,16
12.892,00
5.665,01
3.094,00
6.790,24
4981,00
12.279,31
6.491,75
15.991,98
11.481,00
556.279,30
569.000,00
306.625.35
351.000,00
9,79
0,00
1.593.660,41 1.351.750.00

2) Έντοκα γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου

HELLENIC T-BILL 14/1/11
HELLENIC T-BILL 18/3/11

Αξία
κτήσεως
4.937.650.00
2.945.700.00
7.883.350.00

Αξία
αποτίµησης
4.993.000.00
2.958.000.00
7.951.000.00

2

3) Οµόλογα

ΟΕ∆ FIX 10Y (GR0124024580)
OE∆ FIX 5Y (GR0114021463)
ΟΕ∆ FIX 5Υ (GR00114020457)
ΟΕ∆ FIX 3Υ (GR0110021236)
ΟΕ∆ (GR0124021552)
DEUTSCHLAND (DE0001135358)
DEUTSCHLAND (DE 0001135283)
BUNDESREPUB (DE0001135390)
FRANCE GOVT (FR0010061242)
FRANCE GOVT (FR0010216481)
FRANCE GOVT (FR0010466938)
FRANCE GOVT (FR0010670737)
REB.OF AUSTRIA (AT0000386198)
NETHERLANDS GOV (NL0009086115)
NETHERLANDS GOV (NL0000102275)
E.ON INTL FIN BV (XS0410299357)
OTE PLC 6 % ( XS0346402463)
ELEC DE FRANCE (XS0409744744)
SCHLUMBERGER FIN.BV 25/3/14
DEUTSCHE BAHN FIANANCE BV
12/03/19
Σύνολο

Αξία κτήσεως
1.024.716,67
1.972.626,83
1.235.925,00
1.009.830,00
493.100,00
744.425,00
480.500,00
508.500,00
1.987.200,00
589.560,00
507.400,00
2.127.760,00
963.420,00
1.014750,00
487.500,00
257.875,00
480.000,00
261.775,00
249.325,00
541.400,00
16.937.588.50

Τόκοι
µέχρι
Αξία
αποτίµησης 31.12.2010
739.900,00
27.739,73
1.576.600,00
29.150,68
1.092.875,00
18.674,66
908.300,00
33.693,15
406.850,00
14.178,08
831.870,00
15.719,18
531.760,00
8.013,70
513.840,00
18.386,99
2.155.940,00
54.794,52
621.168,00
3.304,11
536.085,00
3.900,68
2.170.340,00
15.602,74
1.054.410,00
16.205,48
1.073.320,00
18.520,55
520.240,00
17.979,45
269.273,25
11.252,57
481.473,50
26.465,75
274.130,50
12.005,14
267.035,50
8.660,96
545.090,00
16.570.500.75

19.633,56
373.881,68

7. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 7, Π.∆. 80/1997. Οι υποχρεώσεις του ΤΕΑ ΕΛΤΑ,
για τις οποίες η προθεσµία εξοφλήσεως τους είναι µεγαλύτερη από πέντε
χρόνια από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, κατά κατηγορία
λογαριασµών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται µε
εµπράγµατες ασφάλειες, µε αναφορά της φύσεως και της µορφής τους.
∆εν υπάρχουν
υποχρεώσεις πέραν της πενταετίας
υποχρεώσεις που καλύπτονται µε εµπράγµατες ασφάλειες.

και

8. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 8, Π.∆. 80/1997. Οι υποχρεώσεις που δεν
εµφανίζονται στον ισολογισµό του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, εφόσον η παράθεση τους είναι
χρήσιµη για την εκτίµηση της οικονοµικής του καταστάσεως . Τυχόν τέτοιες
υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται
χωριστά.
∆εν υπάρχουν
9. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 9, Π.∆. 80/1997. O µέσος αριθµός του προσωπικού
που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυµένος κατά
κατηγορίες, και αµοιβές - έξοδα προσωπικού µε ανάλυση σε µισθούς -
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ηµεροµίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, µε χωριστή αναφορά αυτών που
είναι σχετικές µε συντάξεις.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ απασχολεί τρεις υπαλλήλους αποσπασµένους από τον
ΕΛΤΑ , οι οποίοι αµείβονται από αυτόν.
.
10. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 10 Π.∆ 80/1997. Η έκταση στην οποία ο
υπολογισµός των αποτελεσµάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίµηση που
έγινε κατά παρέκκλιση από τις νοµοθετηµένες αρχές αποτιµήσεως, είτε στη
χρήση του ισολογισµού, είτε σε προηγούµενη χρήση.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
11. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 11, Π.∆. 80/1997. Τα ποσά των αµοιβών που
καταλογίστηκαν στη χρήση για τα µέλη των οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους , καθώς και οι δηµιουργηµένες
υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην µέλη των παραπάνω οργάνων. Τα
ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Αµοιβές µελών ∆.Σ.
Αµοιβές διευθυντή
Σύνολο

€ 58.172,70
€ 4.111,68
€ 62.284,38

12. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 12, Π.∆. 80/1997. Τα ποσά των προκαταβολών και
των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε µέλη των οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού,
µε αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών
όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους
µε τη µορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται
συνολικά για κάθε κατηγορία.
∆εν δόθηκαν τέτοιες προκαταβολές και πιστώσεις .
13. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 13, Π.∆. 315/1997. Οι κάθε µορφής εγγυήσεις του
ΤΕΑ ΕΛΤΑ , οι οποίες δεν εµφανίζονται στο παθητικό του ισολογισµού, κατά
κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εµφανίζονται στους λογαριασµούς
τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασµών αυτών. Οι εµπράγµατες ασφάλειες
(υποθήκες - προσηµειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης,
αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
∆εν υπάρχουν εγγυήσεις.
14. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 14 , Π.∆. 90/1997. Επεξηγηµατικές πληροφορίες για
τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα , καθώς και
για τα έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων, τα οποία εµφανίζονται στη
χρήση του ισολογισµού, όταν επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα του
ΤΕΑ ΕΛΤΑ. Επίσης, αναλύσεις των ποσών των λογαριασµών 36.01 «έσοδα
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χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσεως πληρωτέα» αν τα ποσά
αυτά είναι σηµαντικά.
1) Εκτακτα και ανόργανα έσοδα:
- Επί πλέον εισφορές που εισπράχθηκαν και δεν
µεριδοποιήθηκαν
€
-Εσοδα από τακτοποιήσεις λογαριασµών (διαγραφές
πιστωτικών µικροϋπολοίπων λογ. Κ.Α. 53 «Πιστωτές
€
διάφοροι»
-Επιστροφή χαρτοσήµου ασφαλίστρων από την
ασφαλιστική ALICO ως αχρεωστήτως καταβληθέν
€
2) Εκτακτα και ανόργανα έξοδα:
-Επί πλέον ποσά που δόθηκαν σε αποχωρήσαντες
υπαλλήλους από τα δικαιούµενα
€

1.128,49
2,03
9.242.09
10.372,61

1.333,78

15. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 15, Π.∆. 80/1997. Τα συνολικά ποσά των κάθε
είδους οικονοµικών δεσµεύσεων από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, εγγυήσεις
και άλλες συµβάσεις ή από την ισχύουσα νοµοθεσία επιβαλλόµενες πιθανές
υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως του
ισολογισµού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη για την εκτίµησή της
χρηµατοοικονοµικής θέσεως του ΤΕΑ ΕΛΤΑ. Τυχόν υποχρεώσεις για
καταβολές ειδικών µηνιαίων παροχών, όπως π.χ. µηνιαίων βοηθηµάτων,
καθώς και οι οικονοµικές δεσµεύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις, αναφέρονται
χωριστά
.
∆εν υπάρχουν.
16. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 16, Π.∆. 80/1997. . Ανάλυση των λογαριασµών
του ισολογισµού Α(1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» Β(1)
«έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των
εξόδων αυτών δε γίνεται σύµφωνα µε το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά
σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις
αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτηµα.
∆εν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασµοί.
17. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 17, Π.∆. 80/1997. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε
µία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η µεταβολή από
χρήση σε χρήση της καθορισµένης δοµής του ισολογισµού και του
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει µόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, αναφέρονται η
παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, µε πλήρη αιτιολόγηση της
σκοπιµότητας της παρεκκλίσεως αυτής.:
∆εν συνέτρεξε αυτή η περίπτωση.
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18. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 18, Π.∆. 80/1997. Αναλύσεις των συµπτυγµένων
στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθµούς. Όταν ο οργανισµός κάνει τέτοιες συµπτύξεις, είναι
υποχρεωµένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις:
∆εν έγιναν.
19. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 19, Π.∆. 80/1997. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις,
σχετικές µε τη συγκρισιµότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισµού
και των κονδυλίων της προηγούµενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που
απεικονίζονται στον ισολογισµό και στα αποτελέσµατα χρήσεως, για
διαφόρους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια
της προηγουµένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηµατικές σηµειώσεις,
όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασµών της
προηγούµενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιµα µε τα ποσά της
κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγιναν.
20. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 20, Π.∆. 80/1997. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις,
σχετικές µε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των
στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισµού.
∆εν υπάρχουν.
21. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 21, Π.∆. 80/1997. Ανάλυση του λογαριασµού του
Ισολογισµού «Λοιπές προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες.
∆εν υπάρχει τέτοιος λογαριασµός
22. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 22, Π.∆. 80/1997. Οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας ή που
κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης
πληροφόρησης και της παρουσιάσεως µιας πιστής εικόνας της περιουσίας,
της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων.
∆εν υπάρχουν
23. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 23, Π.∆. 80/1997. Ο αριθµός των ασφαλισµένων, ο
αριθµός των συνταξιούχων κατά κλάδο και κατά κατηγορία ,καθώς και οι
µεταβολές τους την τελευταία πενταετία.
Ο αριθµός των ασφαλισµένων κατά την 31.12.2006 ήταν 10.360, την
31.12.2007 10.088, την 31.12.2008 9.600, την 31.12.2009 9.639 και κατά
την 31.12.2010 ήταν 9.129 εν ενεργεία
υπάλληλοι των ΕΛΤΑ
και
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ Α.Ε.
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24. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 24, Π.∆. 80/1997. Οι εισφορές ασφαλισµένων
εργοδοτών, κρατική εισφορά, επιχορηγήσεις, κοινωνικοί πόροι κατά κλάδο
και ποσοστό.
Ανάλυση:
-Τακτικές εργοδοτικές εισφορές
-Τακτικές εισφορές εργαζοµένων
-Προαιρετικές εισφορές εργαζοµένων
-Επιχορήγηση από ΕΛΤΑ για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών
-Εισφορές από ΕΛΤΑ για κάλυψη ασφαλίστρων
κλάδου ασφάλισης εργαζοµένων
-Εισφορές από ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. για
κάλυψη
ασφαλίστρων
κλάδου
ασφάλισης
εργαζοµένων
-Εισφορές ασφαλισµένων για κάλυψη ασφαλίστρων
κλάδου ασφάλισης
-Εσοδα από δικαιώµατα εγγραφής
Σύνολο

€
€
€

5.361.018,67
2.680.538,79
1.358.831,00

€

133.954,38

€

899.558,33

€

17.591,47

€
192.732,50
€
640
€ 10.644.865,14

25. Παρ. 4.1.501
περίπτ. 25, Π.∆. 80/1997. Παροχές προς τους
συνταξιούχους και ασφαλισµένους κατά κλάδο και κατηγορία.
Επιστροφή αξίας µεριδίων σε ασφαλισµένους που αποχώρησαν
λόγω συνταξιοδότησης και θανάτου € 3.100.969,57
26. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 26, Π.∆. 80/1997. Οι επενδύσεις σε ακίνητα,
χρεόγραφα, δάνεια κλπ, τα καθαρά έσοδα από τις επενδύσεις αυτές και η
απόδοσή τους.
1) Επενδύσεις:
Επενδύσεις σε µετοχές κατά την 31.12.2010
Επενδύσεις σε οµόλογα κατά την 31.12.2010
Επενδύσεις σε έντοκα γραµµάτια Ελληνικού
∆ηµοσίου κατά την 31.12.2010
Καταθέσεις προθεσµίας κατά την 31.12.2010
Σύνολο

€
€

1.593.660,41
16.937.588,50

€
€
€

7.883.350,00
19.368.952,47
45.783.551,38

€
€
€
€
€

41.278,66
765.197,58
358.025,72
69.326,90
1.233.828,86

2) Αποδόσεις επενδύσεων
Μερίσµατα µετοχών χρήσεως
Τόκοι οµολόγων χρήσεως
Τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων
Κέρδη από πώληση µετοχών
Σύνολο
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27. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 27, Π.∆. 80/1997. Οι επιχορηγήσεις σε άλλους
οργανισµούς ( ΤΕΑΠΟ-ΚΑ, ΤΕΑΥΕΕΟ, ΛΒΚΑ κλπ.)
∆εν υπάρχουν.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ∆. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΠΑΛΛΑΣ

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από οκτώ (8)
σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε
ηµεροµηνία 25 Φεβρουαρίου 2011
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΛΩΛΟΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 13821

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΦΡΙΜΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17231
Σ.Ο.Λ. α.ε.
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