ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(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 31.12.2011
∆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 € 2.421.652.39.
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
ΒΙΟΧΑΛΚΟ
COCA COLA
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ
ΜΕΤΚΑ Α.Ε
ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
DOW JONES STOXX 50
LYXOR DAX ETF

ποσότητα
1.950
1.350
5.000
1.000
700
2.200
735
5.000
2.300

Αξία
κτήσεως
50.864,92
10.688,80
82.681,34
14.641,71
10.373,82
18.016,16
5.665,01
139.069,82
135.622,75
467.624,34

Αξία
αποτίμησης
22.600,50
4.077,00
66.250,00
5.920,00
4.172,00
14.014,00
2.300,55
117.050,00
131.215,00
367.599,05

2) Ομόλογα
OE∆ FIX 5Y (GR0114021463)
ΟΕ∆ FIX 5Υ (GR00114020457)
ΟΕ∆ FIX 3Υ (GR0110021236)
ΟΕ∆ (GR0124021552)
DEUTSCHLAND (DE0001135358)
DEUTSCHLAND (DE 0001135283)
BUNDESREPUB (DE0001135390)
GERMANY 18-04-12 (DE0001115848)
FRANCE GOVT (FR0010061242)
FRANCE GOVT (FR0010216481)
FRANCE GOVT (FR0010670737)
FRANCE 1,10% (FR0010899765)
FRANCE 08-03-2012 (FR0119105783)
FRANCE 26-07-2012 (FR0119580159)
REB.OF AUSTRIA (AT0000386198)
NETHERLANDS GOV (NL0009086115)
NETHERLAND 27/04/2012 (NL0009853787)
DTB 29-06-12 (NL0009822030)
EFSF TBILL 15/03/12 (EU000A1G0BS6)
E.ON INTL FIN BV (XS0410299357)
ELEC DE FRANCE (XS0409744744)
SCHLUMBERGER FIN.BV 25/3/14
DEUTSCHE BAHN FIANANCE BV 12/03/19
EIB 1,281% 27/01/17 (XS 0441736625)
EIB 5,375% 15/10/12 (XS 0148310294)
EIB 2,5% 15/04/12 (XS 0417871554)
EIB 4,375% 15/04/12 (XS 0327177134)
KFW 2,25% 21/05/12 (DE000A0XXM87)
KFW 5,25% 07/04/12 (DE0002760873)
SHELL 3,375% 09-02-12 (XS 0412968793)
Σύνολο

Αξία κτήσεως
1.972.626,82
1.235.925,00
1.009.830,00
493.100,00
744.425,00
480.500,00
508.500,00
1.998.742,68
1.987.200,00
589.560,00
2.127.760,00
980.042,89
997.849,39
2.196.150,09
963.420,00
1.014.750,00
3.495.374,16
999.183,17
3.499.251,54
257.875,00
261.775,00
249.325,00
541.400,00
1.508.995,00
1.572.565,00
1.512.235,00
1.571.400,00
503.055,00
3.593.465,00
502.765,00
39.369.045,74

Αξία
αποτίμησης
700.000,00
443.750,00
425.000,00
159.700,00
892.312,50
548.400,00
564.475,00
1.999.700,00
2.134.700,00
629.340,00
2.201.000,00
1.022.487,32
999.850,00
2.198.020,00
1.067.350,00
1.143.150,00
3.502.800,00
1.000.600,00
3.498.775,00
266.475,00
271.170,00
265.257,50
567.220,00
1.451.880,00
1.552.500,00
1.507.275,00
1.561.650,00
503.175,00
3.577.175,00
501.155,00
37.156.342,32

Τόκοι μέχρι
31.12.2011
29.071,04
18.623,63
33.601,09
14.139,34
15.676,23
7.991,80
16.071,92
0,00
54.644,81
3.295,08
15.560,11
5.015,95
0,00
0,00
16161,20
18.469,95
0,00
0,00
0,00
11.252,57
12.005,14
8.637,30
19.579,92
4.977,92
16.962,09
26.639,34
46.618,84
6.885,25
90.368,85
15.025,68
507.275,05
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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 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

€ 59.086.32
€ 3.654.84
€ 62.741.16

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
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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
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

€

1.09

2) Εκτακτα και ανόργανα έξοδα:
-Επί πλέον ποσά που δόθηκαν σε αποχωρήσαντες
υπαλλήλους από τα δικαιούμενα
€

1.079.66

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
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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.
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
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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, την
31.12.2010 9.129 και κατά την 31.12.2011 8.534.
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

€
€
€

4.838.682,62
2.417.315,52
1.232.943,00

€

131.427,14

€

840.750,00

€

17.725,00

€
€
€

190.605,00
70,00
9.669.518,28

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 € 3.731.477,90
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 31.12.2011
Επενδύσεις σε ομόλογα κατά την 31.12.2011
Καταθέσεις προθεσμίας κατά την 31.12.2011
Σύνολο

€
€
€
€

467.624,32
39.369.045,76
11.941.184,39
51.777.854,47
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2) Αποδόσεις επενδύσεων
Μερίσματα μετοχών χρήσεως
Τόκοι ομολόγων χρήσεως
Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων
Κέρδη από πώληση χρεογράφων
Σύνολο

€
€
€
€
€

21.812,56
659.376,33
610.467,73
86.324,41
1.377.981,03

27. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 27, Π.∆. 80/1997. Οι επιχορηγήσεις σε άλλους
οργανισμούς ( ΤΕΑΠΟ-ΚΑ, ΤΕΑΥΕΕΟ, ΛΒΚΑ κλπ.)
∆εν υπάρχουν.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ∆. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΠΑΛΛΑΣ

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από επτά (7)
σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με
ημερομηνία 20 Μαρτίου 2012
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012
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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