Απολογισµοί – Ισολογισµοί ΜΤΑ και Ειδικών Λογαριασµών
1.
Σας γνωρίζουµε ότι, από τα αρµόδια όργανα του Ταµείου συντάχθηκαν οι Απολογισµοί
οικονοµικού έτους 2006 και οι Ισολογισµοί της 31-12-2006 του ΜΤΑ και των Ειδικών Λογαριασµών
ΕΚΟΕΜΑ, ΤΑΣΑ, ΕΛΧΑΟΣ και ΕΛΑΪ.
2.
Οι ανωτέρω Απολογισµοί και Ισολογισµοί αφού εγκρίθηκαν από το ∆Σ/ΜΤΑ κατά την υπ΄
αρίθµ. 17/16-5-2007 συνεδρίαση αυτού, προωθήθηκαν για περαιτέρω έγκριση από κ. ΥΦΕΘΑ και
Υπουργό Οικονοµικών.
3.
Οι Απολογισµοί στο σύνολό τους είναι θετικοί και τα τελικά αποτελέσµατα αυτών έχουν
ως ακολούθως :

Τακτικά Έσοδα
Τακτικά Έξοδα
∆ΙΑΦΟΡΕΣ

ΜΤΑ
77.171.390,08
65.714.448,42
11.456.941,66

ΕΚΟΕΜΑ
17.278.344,39
16.402.422,35
875.922,04

ΤΑΣΑ
44.382.621,23
39.424.700,70
4.957.920,53

ΕΛΧΑΟΣ
787.785,84
455.519,00
332.266,84

ΕΛΑΪ
801.217,97
463.997,68
337.220,29

4.
Η Οικονοµική κατάσταση του ΜΤΑ και των Ειδικών Λογαριασµών αναφέρεται στους
Ισολογισµούς αυτών. Κατωτέρω αναλύεται ο Ισολογισµός του ΜΤΑ της 31-12-2006, ο οποίος
παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι η περιουσία των Ειδικών Λογαριασµών
αποτελείται αποκλειστικά και µόνο από µετρητά ή µετοχές.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΤΑ ΤΗΣ 31-12-2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ακίνητα

1.931.074,33

Έπιπλα και Σκεύη

2.652,85

Συµµετοχή σε Επιχειρήσεις (Μετοχές)

16.062.331,09

Απαιτήσεις Πρατηρίων - ∆ιατακτικών
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις (∆άνεια,
οφειλέτες γάµου κ.λ.π.)
Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις
(∆ιάφοροι µισθωτές)
Προσωρινοί Λογαριασµοί
∆ιαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΑ

108.151,53
10.115.678,56
2.476.444,30
12.990.014,13
42.948.309,63
86.634.656,42

Κεφάλαιο
(α) Σχηµατισθέν µέχρι
την 31-12-05
56.102.704,28
(β) Πλεόνασµα (Κέρδος)
Χρήσεων 2006
11.456.941,66
∆ιάφοροι Λογαριασµοί
∆ιάφορες Υποχρεώσεις
Εκµεταλλεύσεις

67.559.645,94

13.626.486,63
2.985.911,00
2.462.612,85

86.634.656,42

5.
Για καλύτερη κατανόηση των στοιχείων του ανωτέρω ισολογισµού παρέχουµε τις
ακόλουθες διευκρινήσεις :
Α.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Οι λογαριασµοί του Ενεργητικού εµφανίζουν την περιουσία του Ταµείου και είναι

οι ακόλουθοι :
α.
Ακίνητα : Τα ακίνητα του ΜΤΑ εµφανίζονται στον ισολογισµό στην τιµή
κτήσεως, από την οποία έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί από το έτος
απόκτησης του καθ΄ ενός µέχρι σήµερα και έτσι η τιµή που αναφέρεται στον ισολογισµό είναι,
µπορούµε να πούµε ενδεικτική. Η πραγµατική αξία των ακινήτων είναι πολύ µεγαλύτερη. Συνοπτικά τα
ακίνητα που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του ΜΤΑ µε αγορές, δωρεές, κ.λ.π. είναι τα ακόλουθα:
(1) Αστικά Ακίνητα
(α) Ακαδηµίας 27 : Στεγάζονται τα γραφεία του ΜΤΑ. Τα επιπλέον
γραφεία – καταστήµατα ενοικιάζονται σε τρίτους.
(β) Λυκούργου 9 – Οµόνοια : Το ΜΤΑ έχει στην ιδιοκτησία του 72
Γραφεία, µισθωµένα σε τρίτους.
(γ) Σούτσου 40 – Αµπελόκηποι : Είναι µισθωµένο στην Πολεµική
Αεροπορία, το Γ.Ε.Σ., και σε ιδιώτες.

(δ) Λεωφ. Συγγρού 350 – Καλλιθέα : Είναι µισθωµένο στην εταιρεία
INTERAMERICAN.
(ε) Λεωφ. Μεσογείων 396 – Αγία Παρασκευή : Είναι µισθωµένο στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
(στ) Κοτοπούλη 3 – Οµόνοια : Το ξενοδοχείο La Mirage
καταστήµατα του ισογείου είναι µισθωµένα σε ιδιώτες.

και τα

(2) Οικόπεδα
(α) Κτήµα Λεβίδη στην Παλλήνη Αττικής, εκτάσεως 20.967 τ.µ. Το
κτήµα αυτό αγοράσθηκε από το ΜΤΑ το έτος 1984 για τη δηµιουργία «Οίκου Ευγηρίας». Μέχρι σήµερα
δεν έχει αξιοποιηθεί και εξετάζεται η αξιοποίηση του κατά τον καλύτερο τρόπο.
(β) Οικόπεδο Χαλκουτσίου, εκτάσεως 6.219 τ.µ. Αγοράσθηκε για
κάλυψη παραθεριστικών αναγκών του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου παραπλεύρως του οποίου βρίσκεται και
µέχρι σήµερα δεν έχει αξιοποιηθεί.
(γ) Οικόπεδο Χαλανδρίου, εκτάσεως 5.136 τ.µ. Μέχρι σήµερα δεν έχει
αξιοποιηθεί λόγω πολλαπλών προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν, από το ∆ήµο Χαλανδρίου και από
τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων.
(δ) Οικόπεδο Παραπηγµάτων Αθηνών, εκτάσεως 1.730 τ.µ. Ο ∆ήµος
Αθηναίων από το 1981 παρανόµως και αυθαιρέτως, κατέλαβε το ακίνητο αυτό και δηµιούργησε Πάρκο.
Για την παράνοµη αυτή πράξη το ΜΤΑ άσκησε σχετική αγωγή, η οποία εκδικάσθηκε πρόσφατα και µε
την εκδοθείσα απόφαση δικαιώθηκε το Ταµείο.
(3) ∆ασοκτήµατα – Αγροτεµάχια
(α) ∆ασόκτηµα Αγ. Ανδρέα, στο Ζούµπερι Αττικής, συνολικής
εκτάσεως 141.788 τ.µ., µισθωµένο στην ΠΑ.
(β) Αγροτεµάχιο Σκοτίνας Πιερίας, συνολικής εκτάσεως 24.000 τ.µ.,
µισθωµένο στην ΠΑ.
(γ) Αγροτεµάχιο Ωρωπού Αττικής, συνολικής εκτάσεως 88.469 τ.µ.
Μέχρι σήµερα το κτήµα αυτό παραµένει ανεκµετάλλευτο και εξετάζεται η αξιοποίηση του κατά τον
καλύτερο τρόπο.
(δ) Αγροτεµάχιο στο νησί της Λήµνου, εκτάσεως 35.490 τ.µ.,
µισθωµένο για γεωργική εκµετάλλευση.
β.
Έπιπλα και Σκεύη : Στο λογαριασµό αυτό αναφέρονται τα ποσά που έχει
διαθέσει το Ταµείο για την προµήθεια Επίπλων και Σκευών, για κάλυψη των διαφόρων αναγκών. Το
ποσό που αναφέρεται στον Ισολογισµό είναι αυτό που έχει αποµείνει µετά την αφαίρεση των
αποσβέσεων. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαµβάνεται η αξία των επίπλων και σκευών που έχουν
διατεθεί στο ΜΤΑ από το ΓΕΑ.
γ.
Συµµετοχή σε επιχειρήσεις : Απεικονίζεται η αξία των Μετοχών που έχει
στη διάθεσή του το Ταµείο. Η αξία τους υπολογίζεται στην τιµή κτήσεως. Η χρηµατιστηριακή αξία των
µετοχών αυτών την 31-12-2006 ανήρχετο στο ποσό των € 24.838.419,01 έναντι του ποσού αγοράς
αυτών € 16.062.331,08. Η διαφορά µεταξύ τιµής κτήσεως των Μετοχών και της χρηµατιστηριακής αξίας
της 31-12-06 ανήρχετο στο ποσό των 8.775.458,93 ήτοι η απόδοση των µετοχών ανήρχετο σε
ποσοστό 54,6%.
Επισηµαίνουµε ότι το Ταµείο δεν έχει επενδύσεις σε άλλες µορφές χρεογράφων
(οµόλογα, Έντοκα Γραµµάτια κ.λ.π.).
δ.
Απαιτήσεις Πρατηρίων – ∆ιατακτικών : Αναφέρεται το ανεξόφλητο
υπόλοιπο των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στους ασφαλισµένους του Ταµείου, για την αγορά ειδών
από το ΣΕΠΑ και τα ΠΟΑ των Μονάδων.
ε.
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις : Στο λογαριασµό αυτό αναφέρονται τα
ανεξόφλητα ποσά, υπόλοιπα των τοκοχρεολυτικών δανείων, που χορηγήθηκαν στους ασφαλισµένους
και οι οφειλές για Βοηθήµατα Οικογενειακής ή Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας των παιδιών και
αναγνώρισης ετών υπηρεσίας των ασφαλισµένων.
στ.
Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις : Περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις του
Ταµείου από µισθωτές ακινήτων / ελευθέρων χώρων α/δ, εκποίησης αχρήστου υλικού και διαφόρων
εγγυήσεων (νερού, φωτισµού κ.λ.π.).
ζ.
Προσωρινοί
τακτοποιηθούν στην επόµενη χρήση.

Λογαριασµοί

:

Αφορούν

εκκρεµή

ποσά

που

θα

η.
∆ιαθέσιµα : Αναφέρονται τα διαθέσιµα στους Λογαριασµούς του ΜΤΑ
Τραπέζης της Ελλάδος και Εθνικής Τραπέζης καθώς και τα µετρητά του Ταµείου.
Β.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Οι λογαριασµοί του Παθητικού εµφανίζουν το Κεφάλαιο του Ταµείου καθώς
επίσης και τα χρέη αυτού προς τρίτα πρόσωπα (φυσικά, ∆ηµόσιο, Υπηρεσίες κ.λ.π.). Οι λογαριασµοί
αυτοί είναι οι εξής :
α.
Κεφάλαιο : Ο λογαριασµός αυτός απεικονίζει το σύνολο των οικονοµικών
αγαθών του Ταµείου. Στον Ισολογισµό εµφανίζεται το ποσό του κεφαλαίου που είχε σχηµατισθεί µε την
31-12-2005 καθώς επίσης και τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν µεταξύ εσόδων – εξόδων, από τον
απολογισµό του οικονοµικού έτους 2006.
β.
∆ιάφοροι Λογαριασµοί Τρεχούµενοι και Προσωρινοί : Αφορούν
δικαιώµατα τρίτων που θα τακτοποιηθούν στην επόµενη χρήση καθώς επίσης και ποσό €
9.697.040,61, υπόλοιπο του δανείου που έλαβε το ΜΤΑ από το ΟΛΚΑ, όπως αναλύεται κατωτέρω.
γ.
∆ιάφορες Υποχρεώσεις : Αντιπροσωπεύουν κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου
ΝΠ∆∆ και τρίτων καθώς και διάφορες εγγυοδοσίες.
δ.
Εκµεταλλεύσεις : Περιλαµβάνονται τα µισθώµατα α/δ, ακινήτων, και οι
οφειλές από εκποίηση αχρήστου υλικού που βεβαιώθηκαν µέχρι 31-12-06 και δεν εισπράχθηκαν.
6.
Όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω στον Ισολογισµό και ειδικότερα στους «∆ιάφορους
Λογαριασµούς Τρεχούµενους και Προσωρινούς» του Παθητικού, το ΜΤΑ δανειοδοτήθηκε στο
παρελθόν από το ΟΛΚΑ. Σχετικά µε τη δανειοδότηση αυτή αναφέρουµε τα εξής :
α.
Σε σύσκεψη των αρµοδίων φορέων, που πραγµατοποιήθηκε στο ΓΕΑ το έτος
1992, µεταξύ των άλλων µέτρων που ελήφθησαν για την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων
του ΜΤΑ, αποφασίσθηκε και η δανειοδότηση του Ταµείου, από τις Αποθέσεις του ΟΛΚΑ.
β.
Το δάνειο που χορηγήθηκε στο Ταµείο το έτος αυτό ως και τα αµέσως επόµενα
έτη (1994 και 1995) ήταν άτοκο και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 4.750.000.000 δραχµών
(13.939.838,5 ευρώ).
γ.
Τούτο παρέµεινε σε εκκρεµότητα, παρά το γεγονός ότι το ΓΕΑ, ζητούσε από το
έτος 2001 την τµηµατική εξόφληση του.
δ.
Με απόφαση κ. Α/ΓΕΑ που εκδόθηκε το µήνα Νοέµβριο 2005, εφαρµόσθηκαν οι
διατάξεις του άρθρου 3 (παραγρ. 1) του Ν. 2913/2001 και άρχισαν να αποδίδονται στο Ταµείο οι τόκοι
των διαθεσίµων του ΓΕΑ. Στην απόφαση αυτή προβλέπεται ότι από τα δικαιώµατα του ΜΤΑ από την
αιτία αυτή, ποσοστό 30% θα παρακρατείται από το ΟΛΚΑ για την τµηµατική εξόφληση του ∆ανείου.
ε.
Κατόπιν τούτου και µέχρι 31-12-2006 είχε παρακρατηθεί από το ΟΛΚΑ το
συνολικό ποσό των € 4.242.797,98, το δε υπόλοιπο του δανείου µε την ηµεροµηνία αυτή ανέρχεται στο
ποσό των € 9.697.040,61.
στ.
Σηµειώνουµε ότι µε το ποσό των € 4.242.797,98 που παρακρατήθηκε τα έτη
2005 και 2006 θα προσαυξάνοντο το πλεόνασµα (καθαρά κέρδη) των εσόδων των ετών αυτών
αντίστοιχα.
7.
Όπως είναι γνωστό οι ισολογισµοί των Οργανισµών, Ταµείων, Επιχειρήσεων κ.λ.π.,
δείχνουν την οικονοµική κατάσταση αυτών. Με τη σύγκριση των ισολογισµών διαφόρων διαδοχικών
ετών µπορούµε να κρίνουµε την πορεία ενός Ταµείου, Οργανισµού κ.λ.π. Από τα στοιχεία του
Ισολογισµού της 31-12-2006 προκύπτει ότι για Τρίτη συνεχή χρονιά το Ταµείο παρουσιάζει καθαρά
κέρδη. Έτσι µε τα καθαρά κέρδη των ετών 2004 και 2005, υπερκάλυψε τα ελλείµµατα που παρουσίασε
τα έτη 2001, 2002 και 2003, µετά την ατυχή, για το Ταµείο, κατάργηση της κράτησης ποσοστού 4%,
που διενεργείτο επί των πάσης φύσεως δαπανών της Πολεµικής Αεροπορίας. Από τους Απολογισµούς
και Ισολογισµούς των ετών αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία :
α.
β.

Έτος 2001 έλλειµµα
Έτος 2002 έλλειµµα

€ 1.832.715,85
€ 5.038.040,66

γ.
δ.
ε.
στ.

Έτος 2003 έλλειµµα
Έτος 2004 Πλεόνασµα
Έτος 2005 Πλεόνασµα
Έτος 2006 Πλεόνασµα

€ 7.927.043,43
€ 1.100.865,08
€ 5.644.489,79
€ 11.456.941,66

Σύνολο 14.797.799,94
Σύνολο 18.202.296,53

8.
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι το κεφάλαιο του Ταµείου αυξήθηκε την
τελευταία τριετία κατά το ποσό των € 3.404.496,59. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προσαυξηθεί και µε το
ποσό των € 4.242.797,98, που παρακρατήθηκε από το ΟΛΚΑ για την εξόφληση τµήµατος του δανείου
όπως αναφέρεται στην παράγραφο (4 στ) ανωτέρω. Επίσης θα πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι
την τριετία 2001 – 2003, οι αυξήσεις που χορηγήθηκαν στο µέρισµα, ανέρχονται σε ποσοστό 6% ενώ
την τριετία 2004 – 2006, χορηγήθηκαν αυξήσεις συνολικού ποσοστού 28%.
9.
Στο συνηµµένο παράρτηµα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του Απολογισµού Οικον.
έτους 2006, για πληρέστερη ενηµέρωση των µελών του Ταµείου.
10.
Τέλος σας γνωρίζουµε ότι η οικονοµική κατάσταση του Ειδικού Κλάδου Οικονοµικής
Ενίσχυσης των µερισµατούχων (ΕΚΟΕΜΑ) είναι πολύ καλή και µε την 31-12-06 το κεφάλαιο που είχε
σχηµατισθεί ανήρχετο στο ποσό των 50.011.360,55 ευρώ.
11.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για τη δηµοσίευση του παρόντος στην εφηµερίδα
σας προκειµένου να ενηµερωθούν τα µέλη σας (Μέτοχοι και µερισµατούχοι του Ταµείου).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΣΟ∆Α
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1) Κρατήσεις 4% επί δαπανών
2) Λοιπά δικαιώµατα ΜΤΑ (κρατήσεις τροφοδοσίας, αποδοχών
οπλιτών, έσοδα Μετοχικοσήµων κλπ.)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
3) Ασφαλιστικές Εισφορές υπέρ Μερίσµατος
4) Έσοδα από µισθολογικές αυξήσεις και προαγωγές
5) Κρατήσεις υπέρ ΒΟΕΑ
6) Λοιπά Έσοδα ασφαλιστικών εισφορών
ΕΣΟ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
7) Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών και Οµολόγων
8) Λοιπά έσοδα επιχειρηµατικής δραστηριότητας
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α
9) Έσοδα τόκων υπερηµερίας, προστίµων, περικοπής
αποδοχών
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
10) ∆ιάφορα έσοδα από συµµετοχή σε κέρδη Μονάδων (ΣΕΠΑΣΥΡΥ-Φαρµακείου,Κυλικείων κλπ.)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/∆ –
ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
11) Έσοδα εκµίσθωσης ακινήτων
12) Έσοδα εκµίσθωσης ελευθέρων χώρων Α/∆
13) Έσοδα εκποίησης υλικών
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
14) Κρατήσεις υπέρ Τρίτων
15) Τοκοχρεολύσια ∆ανείων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΕΞΟ∆Α
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
(ποσοστό 96,09%)
1) Μηνιαία Μερίσµατα
2) Βοηθήµατα Εορτών
3) Βοηθήµατα οικογενειακής – επαγγελµατικής αυτοτέλειας
4) Λοιπές παροχές
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ποσοστό 1,57%)
5) Αποδοχές – αποζηµιώσεις υπαλλήλων
6) Αποζηµιώσεις συµβουλίων
7) Αµοιβές – προµήθειες τραπεζών
8) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς (ΙΚΑ, ΤΑΞΥ, Ταµ.
Νοµικών κλπ.)
9) Τέλη Τηλεφώνου – ύδρευσης – φωτισµού κλπ.
10) Συντήρηση – επισκευή ακινήτων, επίπλων κλπ.
11) ∆ιάφορες προµήθειες
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
12) ∆απάνες ακινήτων (συντήρησης και λοιπές δαπάνες)
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ κ.λ.π.
13) Φόροι κινητών αξιών - καταθέσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
14)
Συν Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΟ
15) Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων
16) Κίνηση Κεφαλαίου (Χορήγηση ∆ανείων)
17) Επενδύσεις
ΣΥΝΟΛΟ
Μείον Αποσβέσεις
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΣΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ

34.401.345,45
668.818,31

44,58
35.070.163,76

0,87

12.809.318,25

16,60

2.416.572,93
13.818.029,75
1.868.920,00

30.912.840,93

3,13
17,91
2,42

1.252.221,26
923.147,11

2.175.368,37

1,62
1,20

4.034.664,42

5,23

1.819.536,95

2,36

2.378.474,00
581.631,98
198.709,67

38.132.311,18
6.353.307,56
17.372.402,95
1.249.499,61

3.158.815,65
77.171.390,08
10.330.366,77
5.133.014,71
92.634.771,51

3,08
0,75
0,25
100,00

58,07
9,67
26,45
1,90

63.107.521,30

613.609,72
17.841,60
193.427,22

0,94
0,03
0,29

136.342,78
35.295,17
24.881,43
9.221,95

1.030.689,87

0,21
0,05
0,04
0,01

1.227.647,27

1,87

303.230,32
65.669.088,76
45.359,66
65.714.448,42
9.399.729,29
4.399.906,57
1.567.992,09
81.082.076,37
45.359,66
81.036.716,71

0,47
100,00

€ 77.171.390,08
€ 65.714.448,42
€ 11.456.941,66

Υπτχος (Ο) Κων. Μαστροκώστας

Γενικός ∆ιευθυντής

