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Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋ 31η̋
 Δεκεμβρίου 2015 

 

Ισολογισμό̋ τη̋ 31.12.2015 

 

 

Σημείωση 31.12.2015  31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

 

 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

  

 

 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 17 438.332,73  472.235,91 

Επενδύσει̋ σε ακίνητα 19 2.753.496,50  2.791.465,97 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 18 5.020,24  4.530,64 

Διαθέσιμα προ̋ πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  

 

3.500.000,00  - 

Αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ 28 119.394.597,18  123.658.320,59 

Λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ 

 

179,93  179,93 

  

126.091.626,58  126.926.733,04 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

  

 

 Ασφαλιστικέ̋ απαιτήσει̋ 20 10.798.800,67  15.134.493,09 

Λοιπέ̋ απαιτήσει̋ 20 11.857.126,98  8.018.688,18 

Διαθέσιμα προ̋ πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  3.500.000,00 

 

- 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην  

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  21 496.240.892,81  438.617.994,19 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 22 27.520.341,15  57.354.627,03 

  

549.917.161,61  519.125.802,49 

Σύνολο Ενεργητικού 

 

676.008.788,19  646.052.535,53 

   

 

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

  

 

 Ίδια κεφάλαια 

  

 

 Κεφάλαιο 23 515.279.935,66  384.814.515,58 

Αποτελέσματα ει̋ νέον 24 156.029.882,44  257.623.047,14 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

671.309.818,10  642.437.562,72 

   

 

 Μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ 

  

 

 Υποχρεώσει̋ παροχών προσωπικού  

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 25 12.246,31  11.410,07 

Λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ 

 

45.613,68  45.613,68 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

57.859,99  57.023,75 

   

 

 Βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ 

  

 

 Ασφαλιστικέ̋ υποχρεώσει̋ 

 

120.093,52  120.093,52 

Υποχρεώσει̋ φόρου εισοδήματο̋ 

 

1.191,93  148.516,42 

Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ 

 

4.519.824,65  3.289.339,12 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 26 4.641.110,10  3.557.949,06 

Σύνολο Υποχρεώσεων 

 

4.698.970,09  3.614.972,81 

  

     

Σύνολο παθητικού 

 

676.008.788,19  646.052.535,53 
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Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων 

 

 

Σημείωση 

1.1.2015- 

31.12.2015  

1.3.2013-  

31.12.2014 

 

   

 

Έσοδα εισφορών 8 36.003.564,54  96.867.726,76 

Κόστο̋ παροχών συντάξεων 9 (32.987.431,48)  (57.518.786,32) 

Μικτό Κέρδο̋  3.016.133,06  39.348.940,44 

 

   

 

Άλλα έσοδα 14 12.838.563,72  5.065.692,32 

Έξοδα διοίκηση̋ 10 (604.636,85)  (982.007,75) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευση̋  13 (13.198.101,89)  (55.831,53) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 15 40.620.246,98  70.419.752,67 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 15 (9.535.662,14)  (5.002.124,86) 

Κέρδη προ φόρων  33.136.542,89  108.794.421,29 

 Φόρο̋ εισοδήματο̋ 16 (4.263.887,00)  (4.437.675,52) 

Κέρδη μετά από φόρου̋ (Α)  28.872.655,89  104.356.745,77 

 

   

 Λοιπά συνολικά αποτελέσματα    

 Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται  

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα     

 Επαναεπιμετρήσει̋ προγραμμάτων καθορισμένων παροχών  (564,10)  (597,91) 

Φόρο̋ εισοδήματο̋   163,59  173,39 

 

 (400,51)  (424,52) 

Στοιχεία που ανακατατάσσονται  

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα   -  - 

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα χρήση̋ μετά από φόρου̋ (B)  (400,51)  (424,52) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα για τη Χρήση (Α+Β)  28.872.255,38  104.356.321,25 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 
Σημείωση 

 Μετοχικό 

κεφάλαιο  

 Αποτελέσματα 

ει̋ νεό   Σύνολο   
 

 

   

Υπόλοιπο την 1η Μαρτίου 2013 

σύμφωνα με τα ΕΛΠ  826.152.767,94  (418.558.032,90) 407.594.735,04  

Προσαρμογέ̋ ΔΛΠ  -    130.486.506,43  130.486.506,43  

Υπόλοιπο την 1η Μαρτίου 2013 

σύμφωνα με τα ΔΛΠ  826.152.767,94  (288.071.526,47) 538.081.241,47  

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 

 με συμψηφισμό ζημιών 23 (441.338.252,36) 441.338.252,36  -    

Συνολικό αποτέλεσμα χρήση̋  -    104.356.321,25  104.356.321,25  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2014  384.814.515,58  257.623.047,14  642.437.562,72  

 

 

   Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015  384.814.515,58  257.623.047,14  642.437.562,72  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  130.465.420,08  (130.465.420,08) -    

Συνολικό αποτέλεσμα χρήση̋  -    28.872.255,38  28.872.255,38  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2015  515.279.935,66  156.029.882,44  671.309.818,10  
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Έμμεση μέθοδο̋ Σημείωση 

1.1.2015- 

31.12.2015  

1.3.2013-  

31.12.2014 

   

 

 

Λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ 

  

 

 Κέρδη προ φόρων 

 

33.136.542,89  108.794.421,29 

Πλέον / μείον προσαρμογέ̋ για: 

  

 

 Αποσβέσει̋ 

 

25.414,69   39.821,44  

Προβλέψει̋ 

 

272,14   10.812,16  

Αποτίμηση παγίων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

50.533,76   116.258,34  

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών  

στοιχείων  στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

(18.153.763,72)  -    

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

(17.402.390,11)  (70.419.752,67) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

4.533.537,28   5.002.124,86  

  

2.190.146,93   43.543.685,42  

Πλέον/ μείον προσαρμογέ̋ για μεταβολέ̋ λογαριασμών  

κεφαλαίου κίνηση̋ ή που σχετίζονται με τι̋ λειτουργικέ̋ 

δραστηριότητε̋ 

  

 

 Μείωση / (αύξηση) των ασφαλιστικών απαιτήσεων 

 

4.335.692,42   2.641.493,85  

Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων 

 

(7.338.438,80)  (5.945.481,74) 

(Μείωση) / αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην 

τραπεζών και φόρων)  

 

1.230.485,53   2.005.992,06  

Μείον: 

  

 

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  

 

(37.645,42)  (158.935,11) 

Καταβληµένοι φόροι  

 

(177.030,53)  (59.232,43) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικέ̋ 

δραστηριότητε̋ (α)  

 

203.210,13   42.027.522,05  

Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ 

  

 

 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  

 

(4.565,40)  (111.482,61) 

Αγορά διαθεσίμων προ̋ πώληση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων 

 

(7.000.000,00)   -    

Καθαρή εισροή/(εκροή) από πωλήσει̋/(αγορέ̋) 

χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων  

 

(30.012.274,60)  (53.079.542,67) 

Μερίσματα εισπραχθέντα 

 

1.191.088,87   47.778.682,71  

Τόκοι εισπραχθέντε̋ 

 

5.788.255,12   8.135.112,61  

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ 

(β) 

 

(30.037.496,01)  2.722.770,04  

   

 

 

 Χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ 

 

 -      -    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικέ̋ 

δραστηριότητε̋ (γ)  -     -    

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήση̋ (α) + (β) + (γ) 

 

(29.834.285,88)  44.750.292,09  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα έναρξη̋ χρήση̋ 

 

57.354.627,03   12.604.334,94  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  λήξη̋ χρήση̋ 

 

27.520.341,15   57.354.627,03  
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Σημειώσει̋ επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

1. Γενικέ̋ πληροφορίε̋ για το Ταμείο 

· Σύσταση 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ Β411-22.2.2013): Ο «Τομέα̋ Επικουρική̋ Ασφάλιση̋ 

Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρική̋ Ασφάλιση̋ Ιδιωτικού 

Τομέα (ΤΕ−ΑΙΤ)», ο οποίο̋ κατά τον Ν. 3655/2008 αποτελεί καθολικό διάδοχο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο 

Επικουρική̋ Ασφαλίσεω̋ Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» μετατρέπεται αυτοδικαίω̋ σε 

ΝΠΙΔ υποχρεωτική̋ επικουρική̋ ασφάλιση̋ και θα λειτουργεί βάσει των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2012, 

σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012. Ο προαναφερθεί̋ Τομέα̋ μετατρέπεται σε Ταμείο 

Επαγγελματική̋ Ασφάλιση̋ και θα λειτουργεί βάσει των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002 με την επωνυμία 

«ΤAMEIO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ)». 

Χρόνο̋ έναρξη̋ τη̋ λειτουργία̋ του Ταμείου ορίζεται η 1η Μαρτίου 2013 και έδρα του Ταμείου ο Δήμο̋ Αθηναίων 

(οδό̋ Πατησίων αρ.48). 

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του μετατρεπόμενου Τομέα Επικουρική̋ Ασφάλιση̋ Ασφαλιστών και 

Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ, η κινητή και ακίνητη περιουσία του, οι πόροι  που 

προβλέπονται από τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ υπέρ αυτού, μεταφέρονται αυτοδικαίω̋, εκ του νόμου από την έγκριση 

του παρόντο̋ καταστατικού και την έναρξη τη̋ λειτουργία̋ του. Το Ταμείο αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του 

μετατρεπόμενου Τομέα και υπεισέρχεται στα πάση̋ φύσεω̋ δικαιώματα και υποχρεώσει̋ του μετατρεπόμενου 

Τομέα. 

· Σκοπό̋ 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ Β411-22.2.2013) σκοπό̋ του Ταμείου είναι η 

υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων κατά των κινδύνων αναπηρία̋, ατυχήματο̋ και γήρατο̋, 

καθώ̋ και των μελών των οικογενειών του̋ σε περίπτωση θανάτου του προστάτη ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. 

· Πόροι 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ Β411-22.2.2013) πόροι του Ταμείου είναι οι εισφορέ̋ 

εργοδοτών και εργαζομένων, οι εισφορέ̋ αναγνώριση̋ γάμου, οι εισφορέ̋ όσων συνεχίζουν προαιρετικά την 

ασφάλιση, κάθε είδου̋ πρόσοδοι τη̋ περιουσία̋ του Ταμείου, χαριστικέ̋ ή μη καταβολέ̋ προ̋ το Ταμείο και εν 

γένει κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 

· Διοικητικό Συμβούλιο 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ω̋ εξή̋: 

Χρήστο̋ Παπαδόγιαννη̋- Πρόεδρο̋  Δ.Σ 

Εμμανουήλ Χατζάκη̋ - Αντιπρόεδρο̋ 
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Ιωάννη̋ Πετσαλάκη̋ - Γενικό̋ Γραμματέα̋ 

Μαργαρίτα Αντωνάκη - Μέλο̋ 

Βασίλειο̋ Μπουλουγούρη̋ - Μέλο̋ 

Σταύρο̋ Ξηρόπουλο̋ - Μέλο̋ 

Ιωάννη̋ Πολίτη̋ - Μέλο̋ 

Ιωάννη̋ Ταβλαρίδη̋ - Μέλο̋ 

Εμμανουήλ Βαμβακάρη̋- Μέλο̋ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ενέκρινε τι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋ 31η̋ Δεκεμβρίου 2015, με την υπ’ 

αριθμό 109/23.6.2016 (θέμα 2ο) απόφασή του. 

 

2. Βάση παρουσίαση̋ των Οικονομικών Καταστάσεων 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Ταμείου (ΦΕΚ Β411-22.2.2013) άρθρο 36 παρ. 1. «Η λογιστική οργάνωση του 

Ταμείου γίνεται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 80/97 (ΦΕΚ 68Α΄) σε συνδυασμό με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπω̋ 

εκάστοτε ισχύουν.». Σύμφωνα με το Ν.4144 (ΦΕΚ Α88-18.4.2013) άρθρο 53 τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 2 

του Π.Δ. 80/1997 ω̋ ακολούθω̋: «3. Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1, όπω̋ συμπληρώνεται με το άρθρο 2 

του παρόντο̋ προεδρικού διατάγματο̋, εφαρμόζεται από όλου̋ του̋ Οργανισμού̋ Κύρια̋ και Επικουρική̋ 

Ασφάλιση̋, συμπεριλαμβανομένων και των Ταμείων ή λογαριασμών Πρόνοια̋, Αλληλοβοηθεία̋, Υγεία̋ και λοιπά 

από 1η̋ Ιανουαρίου 2008. Οι ανωτέρω Οργανισμοί παράλληλα με την υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού 

συστήματο̋ υποχρεούνται στην κατάρτιση των οικονομικών του̋ καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) από 1η̋ Ιανουαρίου του 2015.». 

 

Οι Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋ χρήση̋ που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 (“οι Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋”) έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ Πληροφόρηση̋, όπω̋ αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα ποσά είναι σε ευρώ, εκτό̋ αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστου̋, με εξαίρεση το 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθέσιμων προ̋ πώληση και τα επενδυτικά ακίνητα, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία του̋. 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ Πληροφόρηση̋ 

(“Δ.Π.Χ.Π.”), προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίε̋ ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα 

λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τι̋ απαιτούμενε̋ γνωστοποιήσει̋ για 

ενδεχόμενε̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ κατά την ημερομηνία σύνταξη̋ των Οικονομικών Καταστάσεων, όπω̋ 

επίση̋ και το ύψο̋ των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια τη̋ περιόδου αναφορά̋. Αυτέ̋ οι 
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εκτιμήσει̋ εξετάζονται σε συνεχιζόμενη βάση και οποιοδήποτε αποτέλεσμα από την αναθεώρησή του̋ 

αναγνωρίζεται την περίοδο που λαμβάνει χώρα καθώ̋ και σε όλε̋ τι̋ περιόδου̋ που επηρεάζει. 

Οι εκτιμήσει̋ αυτέ̋ στηρίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία λαμβάνοντα̋ υπόψη επιπλέον παράγοντε̋ που 

θεωρούνται εύλογοι με βάση τι̋ τρέχουσε̋ συνθήκε̋. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν από τα δημοσιευμένα. 

Οι εκκρεμεί̋ ζημιέ̋ είναι από τι̋ πιο σημαντικέ̋ περιοχέ̋ όπου απαιτείται χρήση εκτιμήσεων από την πλευρά τη̋ 

διοίκηση̋. 

 

3. Αλλαγέ̋ σε Λογιστικέ̋ Αρχέ̋ Μεθόδου̋ 

 

3.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείε̋, Αναθεωρήσει̋ και Τροποποιήσει̋ υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί 

σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθε̋ τροποποιήσει̋ και Διερμηνείε̋ των ΔΠΧΠ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή του̋ είναι υποχρεωτική από την 

1/1/2015 ή μεταγενέστερα. 

 

Ετήσιε̋ Βελτιώσει̋ Προτύπων Κύκλο̋ 2011-2013 (για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιε̋ Βελτιώσει̋ των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομική̋ Πληροφόρηση̋ Κύκλο̋ 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρο̋ του προγράμματο̋ για τι̋ ετήσιε̋ βελτιώσει̋ στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσει̋ 

εφαρμόζονται για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικέ̋ 

οντότητε̋ επιτρέπεται να τι̋ εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα 

εξή̋: ΔΠΧΠ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΠ, ΔΠΧΠ 3: Εξαιρέσει̋ για κοινοπραξίε̋, ΔΠΧΠ 13: Πεδίο εφαρμογή̋ 

τη̋ παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση τη̋ αλληλεξάρτηση̋ του ΔΠΧΠ 3 

Συνενώσει̋ Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσει̋ σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ω̋ επενδύσει̋ σε 

ακίνητα ή ω̋ ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ 

Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορέ̋ εργαζομένων» (για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ 

περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίηση̋ περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχέ̋ σε 

εργαζομένου̋» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορέ̋ Εργαζομένων (Τροποποιήσει̋ στο ΔΛΠ 19). Η 

παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορέ̋ εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Ο σκοπό̋ τη̋ τροποποίηση̋ είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τι̋ 

εισφορέ̋ που είναι ανεξάρτητε̋ από τα έτη υπηρεσία̋ των εργαζομένων, όπω̋ είναι για παράδειγμα, οι εισφορέ̋ 
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που υπολογίζονται ω̋ σταθερό ποσοστό επί τη̋ μισθοδοσία̋. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και αναμένεται να έχει. 

 

Ετήσιε̋ Βελτιώσει̋ Προτύπων Κύκλο̋ 2010-2012 (για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιε̋ Βελτιώσει̋ των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομική̋ Πληροφόρηση̋ Κύκλο̋ 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 

Πρότυπα και αποτελεί μέρο̋ του προγράμματο̋ για τι̋ ετήσιε̋ βελτιώσει̋ στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσει̋ 

εφαρμόζονται για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικέ̋ 

οντότητε̋ επιτρέπεται να τι̋ εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι 

εξή̋: ΔΠΧΠ 2: Ορισμό̋ των προϋποθέσεων κατοχύρωση̋, ΔΠΧΠ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενό̋ ενδεχόμενου 

ανταλλάγματο̋ σε συνενώσει̋ επιχειρήσεων, ΔΠΧΠ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΠ 8: Συμφωνία του 

συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προ̋ παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού τη̋ 

επιχείρηση̋, ΔΠΧΠ 13: Βραχυπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντε̋ τόκοι που 

κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδο̋ αναπροσαρμογή̋ – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων 

αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδο̋ τη̋ καθαρή̋ θέση̋ σε ατομικέ̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋» (εφαρμόζεται για 

ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδο̋ τη̋ καθαρή̋ 

θέση̋ σε ατομικέ̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρία έχει την επιλογή να 

επιμετρήσει τι̋ επενδύσει̋ τη̋ σε θυγατρικέ̋, κοινοπραξίε̋ και συγγενεί̋ βάσει τη̋ μεθόδου τη̋ καθαρή̋ θέση̋ 

στι̋ ατομικέ̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, κάτι το οποίο έω̋ και την έκδοση τη̋ συγκεκριμένη̋ τροποποίηση̋, δεν 

ίσχυε. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και δεν 

αναμένεται να έχει καμία. 

 

Ετήσιε̋ Βελτιώσει̋ Προτύπων Κύκλο̋ 2012-2014 (για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιε̋ Βελτιώσει̋ των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομική̋ Πληροφόρηση̋ Κύκλο̋ 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρο̋ του προγράμματο̋ για τι̋ ετήσιε̋ βελτιώσει̋ στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσει̋ 

εφαρμόζονται για ετήσιε̋ λογιστικέ̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι 

οικονομικέ̋ οντότητε̋ επιτρέπεται να τι̋ εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 

κύκλο είναι τα εξή̋: ΔΠΧΠ 5: Αλλαγέ̋ στι̋ μεθόδου̋ τη̋ Πώληση̋, ΔΠΧΠ 7: Συμβάσει̋ υπηρεσία̋ και εφαρμογή των 

απαιτήσεων του ΔΠΧΠ 7 στι̋ Ενδιάμεσε̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: 
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Γνωστοποιήσει̋ πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και αναμένεται να έχει. 

 

Τροποποιήσει̋ στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρε̋ Φυτείε̋» (εφαρμόζεται για ετήσιε̋ περιόδου̋ 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομικά 

αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρε̋ φυτείε̋ που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση τη̋ παραγωγή̋, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο 

όπω̋ τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16).  

Συνεπώ̋ οι τροποποιήσει̋ συμπεριλαμβάνουν τι̋ καρποφόρε̋ φυτείε̋ στο πεδίο εφαρμογή̋ του ΔΛΠ 16 αντί του 

ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στι̋ καρποφόρε̋ φυτείε̋ παραμένει στο πεδίο εφαρμογή̋ του ΔΛΠ 41. Το 

Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και δεν αναμένεται να 

έχει καμία. 

 

Τροποποιήσει̋ στο ΔΠΧΠ 11:  «Λογιστικό̋ χειρισμό̋ των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίε̋» 

(εφαρμόζεται για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΠ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσει̋ 

προσθέτουν νέε̋ οδηγίε̋ σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση τη̋ απόκτηση̋ συμμετοχή̋ σε μία από κοινού 

δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για 

τέτοιε̋ αποκτήσει̋. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν 

και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

 

Τροποποιήσει̋ στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσει̋ έχουν 

ω̋ στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στι̋ υφιστάμενε̋ απαιτήσει̋ παρουσίαση̋ και γνωστοποίηση̋ και τη 

διασφάλιση τη̋ ικανότητα̋ άσκηση̋ κρίση̋ από τι̋ οικονομικέ̋ οντότητε̋ κατά την κατάρτιση των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και 

αναμένεται να έχει. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσει̋ στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσει̋ αναφορικά με Αποδεκτέ̋ Μεθόδου̋ 

Αποσβέσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 

καθιερώνουν τι̋ αρχέ̋ προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπο̋ με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσει̋ στο 

ρυθμό τη̋ αναμενόμενη̋ ανάλωση̋ των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό 
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στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό τη̋ 

απόσβεση̋ ενό̋ περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενό̋ περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλου̋ παράγοντε̋ 

και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το 

Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και δεν αναμένεται να 

έχει καμία. 

 

3.2. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείε̋, αναθεωρήσει̋ και τροποποιήσει̋ υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσει̋ Προτύπων αλλά και οι ακόλουθε̋ Διερμηνείε̋ για τα υπάρχοντα 

Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Συγκεκριμένα:  

 

ΔΠΧΠ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τι̋ ετήσιε̋ περιόδου̋ που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΠ 14. Στόχο̋ του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η 

ενίσχυση τη̋ συγκρισιμότητα̋ των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενε̋ 

δραστηριότητε̋. Σε πολλέ̋ χώρε̋ υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι 

κυβερνητικέ̋ αρχέ̋ ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων 

οικονομική̋ οντότητα̋. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, 

αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσει̋ στο ΔΠΧΠ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσει̋ ή Εισφορέ̋ Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενό̋ 

Επενδυτή και τη̋ Συγγενού̋ ή τη̋ Κοινοπραξία̋ του» (εφαρμόζεται για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσει̋ ή Εισφορέ̋ Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενό̋ Επενδυτή και τη̋ Συγγενού̋ ή τη̋ Κοινοπραξία̋» (τροποποιήσει̋ στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28). 

Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τι̋ οικονομικέ̋ οντότητε̋ μελλοντικά για πωλήσει̋ ή εισφορέ̋ στοιχείων του 

ενεργητικού που πραγματοποιούνται στι̋ ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη 

εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτή̋ στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋. Το Ταμείο θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσει̋ στο ΔΠΧΠ 10, ΔΠΧΠ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικέ̋ οντότητε̋: Εφαρμόζοντα̋ την εξαίρεση από την 

Ενοποίηση»(εφαρμόζεται για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
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Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΠ 10, ΔΠΧΠ 12 

και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσει̋ εισάγουν επεξηγήσει̋ αναφορικά με τι̋ απαιτήσει̋ λογιστικοποίηση̋ των 

επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσει̋ σε συγκεκριμένε̋ περιπτώσει̋, οι οποίε̋ θα μειώσουν τα κόστη 

που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ 

Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσει̋ στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση τη̋ αναβαλλόμενη̋ φορολογική̋ 

απαίτηση̋ για μη πραγματοποιημένε̋ ζημιέ̋” (εφαρμόζεται για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2017) 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχο̋ των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τι̋ 

μη πραγματοποιηθείσε̋ ζημίε̋ από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Το Ταμείο θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από Συμβάσει̋ με Πελάτε̋» (εφαρμόζεται για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΠ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρω̋ εναρμονισμένο 

με τι̋ απαιτήσει̋ όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τι̋ αρχέ̋ των ΔΠΧΠ όσο και των 

Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (USGAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 

Κατασκευαστικέ̋ συμβάσει̋ και κάποιε̋ διερμηνείε̋ που είναι σχετιζόμενε̋ με τα έσοδα. Το Ταμείο θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΠ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τι̋ ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΠ 9. Οι βελτιώσει̋ που επέφερε το νέο πρότυπο 

αφορούν την ύπαρξη̋ ενό̋ λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό 

μοντέλο για αναμενόμενε̋ ζημιέ̋ από απομείωση και επίση̋ μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την 

λογιστική αντιστάθμιση̋. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ 

τη̋, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΠ 16 “Μισθώσει̋” (εφαρμόζεται για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΠ 16. Ο σκοπό̋ του έργου του IASB  ήταν η 

ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσει̋ που καθορίζει τι̋ αρχέ̋ τι̋ οποίε̋ εφαρμόζουν  και τα δύο μέρη σε μια 
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σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτη̋ («ο μισθωτή») και ο προμηθευτή̋ («ο εκμισθωτή̋») - για την παροχή πληροφοριών 

για τι̋ μισθώσει̋ με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτέ̋ τι̋ συναλλαγέ̋. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο 

μισθωτή̋ θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τι̋ υποχρεώσει̋ που απορρέουν από τη μίσθωση. 

Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στι̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋, αν και δεν αναμένεται 

να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

4. Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Αρχών και μεθόδων 

Οι κύριε̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ και μέθοδοι που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθε̋: 

 

(α) Βάση ενοποίηση̋ 

Το Ταμείο δεν έχει θυγατρικέ̋ εταιρείε̋, δεν ελέγχει από κοινού με τρίτου̋ οικονομικέ̋ μονάδε̋ και δεν διατηρεί 

συμμετοχέ̋ σε συγγενεί̋ ή λοιπέ̋ επιχειρήσει̋, πλην αυτή̋ που αναφέρεται ακολούθω̋, ω̋ εκ τούτου δεν 

συντάσσει ενοποιημένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ ω̋ μητρική εταιρεία. 

Το Ταμείο απέκτησε την 31.12.2015 συμμετοχή στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου με αγορά συνεταιριστικών 

μερίδων που αντιστοιχεί σε ποσοστό 33% επί του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου τη̋ Τράπεζα̋. Για τη χρήση 2015 δε 

συντρέχει λόγο̋ σύνταξη̋ ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

(β) Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 

Το νόμισμα μέτρηση̋ και αναφορά̋ του Ταμείου είναι το ευρώ. Συναλλαγέ̋ που αφορούν άλλα νομίσματα 

μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντα̋ τι̋ συναλλαγματικέ̋ ισοτιμίε̋ οι οποίε̋ ίσχυαν κατά την ημερομηνία τη̋ 

συναλλαγή̋. Οι απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξη̋ των οικονομικών 

καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τι̋ συναλλαγματικέ̋ ισοτιμίε̋ τη̋ ημέρα̋ σύνταξη̋ των 

οικονομικών καταστάσεων. Κέρδη ή ζημίε̋ που προκύπτουν από τι̋ προσαρμογέ̋ των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

περιλαμβάνονται στα κέρδη (ζημίε̋) από συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ στι̋ συνημμένε̋ καταστάσει̋ αποτελεσμάτων 

χρήσεω̋. 

 

(γ) Ενσώματε̋ Ακινητοποιήσει̋ 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν γήπεδα και ακίνητα και εξοπλισμό, τα οποία κατέχονται από το Ταμείο 

με σκοπό τη λειτουργική χρησιμοποίησή του̋, αλλά και για διοικητικού̋ σκοπού̋. 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήση̋ του̋, η οποία περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ δαπάνε̋ 

που απαιτούνται προκειμένου ένα πάγιο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργία̋. Μεταγενέστερα τη̋ αρχική̋ 

καταχώρησή̋ του̋, τα ακίνητα που ιδοχρησιμοποιούνται αποτιμώνται στην εύλογη αξία του̋ η οποία προκύπτει από 

σχετική εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή. Τα λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία (εξοπλισμό̋) αποτιμώνται στο 

κόστο̋ κτήση̋ του̋ μείον τι̋ σωρευμένε̋ αποσβέσει̋ και τι̋ όποιε̋ σωρευμένε̋ προβλέψει̋ απομείωση̋ τη̋ αξία̋ 

του̋. Οι δαπάνε̋ που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα τη̋ απόκτηση̋ ενό̋ παγίου που περιλαμβάνεται στο 

λογαριασμό «ενσώματα περιουσιακά στοιχεία», κεφαλαιοποιούνται μόνο στην περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό 
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ότι οι συγκεκριμένε̋ δαπάνε̋ θα αποφέρουν στο μέλλον πρόσθετα οικονομικά οφέλη για το Ταμείο, πέρα από 

εκείνα τα οποία αναμένονταν αρχικά κατά την απόκτηση του παγίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συγκεκριμένε̋ 

δαπάνε̋ μεταφέρονται απευθεία̋ στα αποτελέσματα κατά το χρόνο πραγματοποίηση̋ του̋. 

Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή του̋ ή όταν δεν 

αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του̋. Τα κέρδη ή οι ζημιέ̋ που προκύπτουν 

από την διαγραφή ενό̋ παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα τη̋ χρήση̋ κατά την οποία διαγράφεται το εν 

λόγω πάγιο. 

Το Ταμείο εξετάζει σε κάθε ημερομηνία αναφορά̋ εάν υπάρχει ένδειξη ότι κάποιο ενσώματο πάγιο στοιχείο έχει 

υποστεί απομείωση τη̋ αξία̋ του. Αν υπάρχει μια τέτοια ένδειξη, το Ταμείο υπολογίζει το ανακτήσιμο ποσό του 

ενσώματου παγίου στοιχείου. Όταν η λογιστική αξία ενό̋ ενσώματου παγίου στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 

αξία του, το Ταμείο σχηματίζει ανάλογη πρόβλεψη απομείωση̋ προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να 

απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του. 

 

(δ) Αποσβέσει̋ 

Οι αποσβέσει̋ των παγίων στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο τη̋ σταθερή̋ απόσβεση̋ βάσει τη̋ εκτιμώμενη̋ 

ωφέλιμη̋ ζωή̋ των παγίων. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμη̋ ζωή̋ κατά κατηγορία παγίων έχει ω̋ εξή̋: 

Είδο̋ Παγίου Εκτιμώμενη Διάρκεια Ωφέλιμη̋ Ζωή̋ 

Έπιπλα και λοιπό̋ εξοπλισμό̋ 10 έτη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστέ̋ 5 έτη 

 

Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενό̋ ενσώματου παγίου στοιχείου αρχίζει με την έναρξη χρησιμοποίησή̋ του και 

διακόπτεται μόνο με την πώληση ή μεταβίβαση του ενσώματου παγίου στοιχείου. Κατά συνέπεια, η διενέργεια 

αποσβέσεων επί ενό̋ ενσώματου παγίου στοιχείου το οποίο παύει να χρησιμοποιείται δε διακόπτεται, εκτό̋ εάν 

έχει πλήρω̋ αποσβεσθεί, αλλά επανεκτιμάται η ωφέλιμη ζωή του. 

 

(ε) Επενδύσει̋ σε ακίνητα 

Οι επενδύσει̋ σε ακίνητα περιλαμβάνουν γήπεδα και κτήρια που είναι ιδιόκτητα, τα οποία κατέχονται με σκοπό την 

είσπραξη μισθωμάτων ή / και την αποκόμιση κεφαλαιακών κερδών. Οι επενδύσει̋ σε ακίνητα αναγνωρίζονται 

αρχικά στην αξία κτήση̋ του̋, η οποία περιλαμβάνει και τι̋ δαπάνε̋ συναλλαγή̋. 

Μεταγενέστερα τη̋ αρχική̋ αναγνώρισή̋ του̋, οι επενδύσει̋ σε ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία του̋ η 

οποία προκύπτει από σχετική εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή. 

Οι επενδύσει̋ σε ακίνητα εξετάζονται περιοδικά από εξωτερικού̋ κυρίω̋ εκτιμητέ̋, προκειμένου να διαπιστωθεί 

εάν υφίσταται πιθανή απομείωση τη̋ αξία̋ του̋. 

 

(στ) Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ξεχωριστά από την επιχείρηση καταχωρούνται στο κόστο̋ κτήση̋ του̋. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ω̋ μέρο̋ μια̋ ενοποίηση̋ επιχειρήσεων καταχωρούνται ξεχωριστά 

από την υπεραξία αν η πραγματική του̋ αξία μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα κατά την αρχική καταχώρηση. 

Δαπάνε̋ αναπτύξεω̋, που πραγματοποιούνται μετά τη φάση τη̋ έρευνα̋, καταχωρούνται στα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία όταν, και μόνο όταν, πληρούνται σωρευτικά όλε̋ οι προϋποθέσει̋ που καθορίζονται από το ΔΛΠ 38.  

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται  στο κόστο̋ κτήσεω̋ μείον τι̋ 

σωρευμένε̋ αποσβέσει̋ και τι̋ σωρευμένε̋ ζημίε̋ απομειώσεω̋. Οι αποσβέσει̋ των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων υπολογίζονται με βάση την κατ’ εκτίμηση ωφέλιμη ζωή του̋ η οποία δεν υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια. Τα 

εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σε διάρκεια 10 ετών. 

Η αξία κτήση̋ του λογισμικού περιλαμβάνει δαπάνε̋ οι οποίε̋ συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα και διακριτά 

προϊόντα λογισμικού που κατέχει το Ταμείο και από τα οποία αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οφέλη για 

διάστημα μεγαλύτερο του ενό̋ έτου̋ και τα οποία θα υπερβαίνουν τα σχετικά με αυτά έξοδα κτήση̋. Δαπάνε̋ που 

βελτιώνουν ή επεκτείνουν τη λειτουργία των λογισμικών προγραμμάτων πέρα από τι̋ αρχικέ̋ προδιαγραφέ̋ του̋, 

κεφαλαιοποιούνται και προστίθενται στην αρχική αξία κτήση̋ του̋. 

Το λογισμικό αποσβένεται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια τη̋ ωφέλιμη̋ ζωή̋, σε περίοδο, όμω̋ η οποία 

δε δύναται να υπερβαίνει τα 10 έτη. 

Δαπάνε̋ όπω̋, οι δαπάνε̋ ίδρυση̋ και πρώτη̋ εγκατάσταση̋, δαπάνε̋ εκπαίδευση̋ προσωπικού, δαπάνε̋ 

διαφήμιση̋ και προβολή̋ και δαπάνε̋ μετεγκατάσταση̋ και αναδιοργάνωση̋ τμήματο̋ ή όλου του Ταμείου, 

αναγνωρίζονται ω̋ έξοδα κατά το χρόνο πραγματοποιήσεώ̋ του̋. 

 

(ζ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσει̋ στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Αναλύεται σε: 

α) Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 

Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει χρεόγραφα που αποκτώνται είτε για τη δημιουργία κέρδου̋ από τη 

βραχυπρόθεσμη μεταβολή στην τιμή ή το περιθώριο του διαπραγματευτή ή είναι χρεόγραφα που ανήκουν σε ένα 

χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για τα οποία υπάρχει ιστορικό βραχυπρόθεσμη̋ δημιουργία̋ κέρδου̋. 

β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσει̋ που έχουν προσδιοριστεί στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσει̋ σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (εμπορικό 

χαρτοφυλάκιο και προσδιορισμένα) αρχικά αναγνωρίζονται στην αξία κτήση̋ και μεταγενέστερα αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία του̋. 

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίε̋ από τη διάθεση ή εξαγορά των ανωτέρω στοιχείων αλλά και τα μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίε̋ που προκύπτουν από μεταβολέ̋ στην εύλογη αξία του̋, περιλαμβάνονται στα 

Αποτελέσματα. 
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Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα «Καθαρά λοιπά έσοδα/(έξοδα)» όταν 

έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα είσπραξη̋ των μερισμάτων και αυτή είναι η ημερομηνία έγκριση̋ των μερισμάτων 

από τη Γενική Συνέλευση. 

 

(η) Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αρχικά αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 

συναλλαγή̋) και περιλαμβάνει τίτλου̋ που ταξινομούνται ω̋ α) διαθέσιμοι προ̋ πώληση, β) διακρατούμενοι μέχρι 

τη λήξη, γ) δάνεια και απαιτήσει̋, βάσει των χαρακτηριστικών των τίτλων και τη̋ πρόθεση̋ τη̋ διοίκηση̋ του 

Ταμείου κατά την ημερομηνία αγορά̋ των τίτλων. Οι αγορέ̋ και πωλήσει̋ των τίτλων αυτών καταχωρούνται στι̋ 

οικονομικέ̋ καταστάσει̋ κατά την ημερομηνία συναλλαγή̋, η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία το 

Ταμείο δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Όλε̋ οι υπόλοιπε̋ αγορέ̋ ή πωλήσει̋ 

περιουσιακών στοιχείων οι οποίε̋ δεν εντάσσονται στι̋ πρακτικέ̋ τη̋ αγορά̋, καταχωρούνται, μέχρι την 

ημερομηνία διακανονισμού του̋, ω̋ προθεσμιακέ̋ συναλλαγέ̋ παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.  

Οι διαθέσιμοι προ̋ πώληση επενδυτικοί τίτλοι καταχωρούνται μεταγενέστερα τη̋ αρχική̋ αναγνώριση̋ στην εύλογη 

αξία του̋. Στην περίπτωση όπου η εύλογη αξία των συγκεκριμένων τίτλων δε δύναται να προσδιοριστεί κατά τρόπο 

αξιόπιστο και αντικειμενικό, τότε οι τίτλοι αυτοί απεικονίζονται στην αξία κτήση̋ του̋. Τα μη πραγματοποιηθέντα 

κέρδη και ζημίε̋ που προκύπτουν από μεταβολέ̋ τη̋ εύλογη̋ αξία̋ των διαθέσιμων προ̋ πώληση τίτλων 

καταχωρούνται στα Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την αφαίρεση του φόρου που του̋ αναλογεί (όπου απαιτείται), έω̋ 

ότου οι συγκεκριμένοι τίτλοι πωληθούν, εισπραχθούν ή διατεθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή έω̋ ότου 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση τη̋ αξία̋ του̋. 

Οι διαθέσιμοι προ̋ πώληση επενδυτικοί τίτλοι είναι δυνατόν να πωληθούν προκειμένου να καλυφθούν ανάγκε̋ 

ρευστότητα̋ ή να αντιμετωπισθούν μεταβολέ̋ στα επιτόκια, στι̋ συναλλαγματικέ̋ ισοτιμίε̋ και στι̋ τιμέ̋ 

χρεογράφων. Στη περίπτωση όπου ένα̋ διαθέσιμο̋ προ̋ πώληση τίτλο̋ πωλείται ή υφίσταται απομείωση τη̋ αξία̋ 

του, τα σωρευμένα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίε̋, που περιλαμβάνονται στα Λοιπά συνολικά έσοδα, 

μεταφέρονται από τα ίδια κεφάλαια στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο λογαριασμό «αποτελέσματα 

χρηματοοικονομικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου». Τα κέρδη και ζημίε̋ πού προκύπτουν κατά 

τη πώληση των διαθέσιμων προ̋ πώληση τίτλων προσδιορίζονται με τη μέθοδο του κυλιόμενου μέσου σταθμικού 

κόστου̋. 

Οι διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη επενδυτικοί τίτλοι περιλαμβάνουν τίτλου̋ που δεν είναι παράγωγα, 

διαπραγματεύονται σε οργανωμένε̋ αγορέ̋, με καθορισμένε̋ ή προσδιοριστέε̋ πληρωμέ̋ και έχουν καθορισμένη 

λήξη, και για του̋ οποίου̋ υπάρχει, από τη διοίκηση του Ταμείου, πρόθεση και ικανότητα διαρκού̋ κατοχή̋ του̋ 

μέχρι την ημερομηνία λήξη̋ του̋. 

Το Ταμείο εκτιμά σε κάθε ημερομηνία σύνταξη̋ οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι 

ένα̋ επενδυτικό̋ τίτλο̋ ή ομάδα αυτών έχει υποστεί απομείωση τη̋ αξία̋ του. Ειδικά για επενδυτικού̋ μετοχικού̋ 

τίτλου̋ που έχουν χαρακτηρισθεί ω̋ διαθέσιμοι προ̋ πώληση, η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση τη̋ εύλογη̋ 
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αξία̋ ενό̋ χρεογράφου χαμηλότερα τη̋ αξία̋ κτήση̋ χρησιμοποιείται ω̋ κριτήριο αξιολόγηση̋ αν τα στοιχεία αυτά 

έχουν απομειωθεί. 

Αν υπάρχουν κάποιε̋ αντικειμενικέ̋ αποδείξει̋ απομείωση̋ για τα διαθέσιμα προ̋ πώληση περιουσιακά στοιχεία, η 

σωρευμένη ζημία (που επιμετράται ω̋ η διαφορά μεταξύ τη̋ τιμή̋ κτήση̋ και τη̋ τρέχουσα̋ εύλογη̋ αξία̋, 

μειούμενη από τυχόν πρόβλεψη απομείωση̋ στο στοιχείο αυτό, η οποία είχε αναγνωρισθεί στο παρελθόν στα 

αποτελέσματα) μεταφέρεται από τα Λοιπά συνολικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Πρόβλεψη 

απομείωση̋ καταχωρημένη στα αποτελέσματα που αφορά σε μετοχικού̋ τίτλου̋ δεν αντιλογίζεται στα 

αποτελέσματα. Αν σε μια μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενό̋ διαθεσίμου προ̋ πώληση χρεωστικού τίτλου 

αυξηθεί, και η αύξηση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με ένα γεγονό̋ που συνέβη μετά την καταχώρηση στα 

αποτελέσματα τη̋ πρόβλεψη̋ απομείωση̋, η πρόβλεψη απομείωση̋ αντιλογίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

Τα έσοδα από τόκου̋ που αφορούν τίτλου̋ χαρτοφυλακίου επενδύσεων καταχωρούνται στα έσοδα από τόκου̋. 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα είσπραξη̋ των μερισμάτων. Αυτή είναι 

η ημερομηνία κατοχύρωση̋ των μερισμάτων, τα οποία απεικονίζονται ξεχωριστά στον λογαριασμό «Καθαρά λοιπά 

έσοδα/ (έξοδα). 

 

(θ) Μεταφορά χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Το Ταμείο μεταφέρει μη παράγωγα χρεόγραφα από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο ή το χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προ̋ 

πώληση στο χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτήσεων, εφόσον τα χρεόγραφα ικανοποιούν τον ορισμό τη̋ κατηγορία̋ 

αυτή̋ κατά την ημερομηνία τη̋ μεταφορά̋ και το Ταμείο έχει την πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει τα 

χρεόγραφα για το προσεχέ̋ μέλλον ή μέχρι την λήξη του̋. 

Εάν υπάρχει μεταβολή στην πρόθεση ή την δυνατότητα διακράτηση̋ ενό̋ χρεογράφου μέχρι την λήξη, το Ταμείο 

μεταφέρει τα χρεόγραφα αυτά από την κατηγορία διαθέσιμα προ̋ πώληση στην κατηγορία διακρατούμενα στη 

λήξη, εφόσον τα μέσα ικανοποιούν τον ορισμό τη̋ τελευταία̋ κατά την ημερομηνία τη̋ μεταφορά̋. 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που μεταφέρονται ω̋ ανωτέρω, η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μεταφορά̋ 

θεωρείται το νέο αποσβεσμένο κόστο̋ κατά την ημερομηνία αυτή. 

Το Ταμείο μεταφέρει χρεόγραφα που έχουν μεταφερθεί στα δάνεια και απαιτήσει̋ από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο ή 

το χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προ̋ πώληση στο χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προ̋ πώληση εάν τα χρεόγραφα, 

μεταγενέστερα διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και το Ταμείο δε σκοπεύει να τα κρατήσει για το προσεχέ̋ 

μέλλον ή μέχρι την λήξη του̋. Η εύλογη αξία των χρεογράφων την ημέρα τη̋ μεταφορά̋ θεωρείται το νέο 

αποσβεσμένο κόστο̋ κατά την ημερομηνία αυτή. Η διαφορά μεταξύ του αποσβεσμένου κόστου̋ αμέσω̋ πριν την 

μεταφορά και τη̋ εύλογη̋ αξία̋ την ημερομηνία τη̋ μεταφορά̋ αναγνωρίζεται στο αποθεματικό διαθεσίμων προ̋ 

πώληση αξιόγραφων μέσω τη̋ κατάσταση̋ λοιπών συνολικών εσόδων και αποσβένεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

(ι) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα προ̋ αυτά 
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Αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμε̋ καταθέσει̋. 

 

(ια) Λογαριασμοί Απαιτήσεων 

Οι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική του̋ αξία, μετά από προβλέψει̋ για μη εισπρακτέα 

υπόλοιπα. Ο υπολογισμό̋ για επισφαλεί̋ απαιτήσει̋ γίνεται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη μέρου̋ ή 

ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. 

 

(ιβ) Προβλέψει̋ για Κινδύνου̋ και Έξοδα, Ενδεχόμενε̋ Υποχρεώσει̋ και Ενδεχόμενε̋ Απαιτήσει̋ 

Οι προβλέψει̋ αναγνωρίζονται όταν το Ταμείο έχει παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ω̋ αποτέλεσμα 

προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τη̋ μέσω εκροή̋ πόρων και μία αξιόπιστη εκτίμηση τη̋ 

υποχρέωση̋ μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψει̋ επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την 

τακτοποίηση τη̋ υποχρέωση̋. Αν η επίδραση τη̋ χρονική̋ αξία̋ του χρήματο̋ είναι σημαντική, οι προβλέψει̋ 

υπολογίζονται προεξοφλώντα̋ τι̋ αναμενόμενε̋ μελλοντικέ̋ ταμειακέ̋ ροέ̋ με έναν συντελεστή προ φόρων ο 

οποίο̋ αντικατοπτρίζει τι̋ τρέχουσε̋ εκτιμήσει̋ τη̋ αγορά̋ για την χρονική αξία του χρήματο̋, και όπου κρίνεται 

απαραίτητο, του̋ κινδύνου̋ που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενε̋ υποχρεώσει̋ δεν 

αναγνωρίζονται στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ αλλά γνωστοποιούνται, εκτό̋ εάν η πιθανότητα μια̋ εκροή̋ πόρων 

που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενε̋ απαιτήσει̋ δεν αναγνωρίζονται στι̋ οικονομικέ̋ 

καταστάσει̋ αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

(ιγ)  Υποχρεώσει̋ προ̋ το προσωπικό κατά τη συνταξιοδότηση  

Τακτικέ̋ παροχέ̋: Οι παροχέ̋ προ̋ του̋ εργαζομένου̋  σε χρήμα και σε είδο̋ καταχωρούνται, ω̋ έξοδο, όταν 

καθίστανται δεδουλευμένε̋. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ω̋ υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό 

που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση καταχωρεί το υπερβάλλον ποσό ω̋ στοιχείο 

του ενεργητικού τη̋ (προπληρωθέν έξοδο), μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση 

μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Παροχέ̋ μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχέ̋ μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο 

πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, όσο και πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 

§ Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση τη̋ επιχείρηση̋ (νομική) περιορίζεται στο 

ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τι̋ 

εισφορέ̋ και χορηγεί τι̋ παροχέ̋ (συντάξει̋, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κτλ).  

Το δεδουλευμένο κόστο̋ των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ω̋ έξοδο στην χρήση 

που αφορά.  

§ Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση̋ στην περίπτωση εξόδου από την 

υπηρεσία, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ εξαρτάται από το ύψο̋ των αποδοχών του̋, την προϋπηρεσία του̋ στην Εταιρία και 

τον λόγο εξόδου του̋ από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτηση̋ ή 
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δικαιολογημένη̋ απόλυση̋, το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται 

στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητη̋ απολύσεω̋. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα 

πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για τον εργοδότη και δεν είναι χρηματοδοτούμενο. 

Η εν λόγω υποχρέωση προσδιορίζεται, από ανεξάρτητο αναλογιστή, με βάση την αναλογιστική μέθοδο αποτίμηση̋ 

των εκτιμώμενων μονάδων υποχρεώσεω̋ (projected unit credit method). Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών 

καθορίζει με βάση διάφορε̋ παραμέτρου̋ όπω̋, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσία̋, ο μισθό̋, συγκεκριμένε̋ 

υποχρεώσει̋ για καταβλητέε̋ παροχέ̋.  

Οι προβλέψει̋ που αφορούν την χρήση, περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστο̋ προσωπικού στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον κόστο̋ υπηρεσία̋, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστο̋, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημιέ̋ που αναγνωρίζονται και τι̋ όποιε̋ πιθανέ̋ πρόσθετε̋ επιβαρύνσει̋. 

Κόστη που προκύπτουν από μεμονωμένα γεγονότα, όπω̋ διακανονισμού̋ και περικοπέ̋, αναγνωρίζονται άμεσα στα 

αποτελέσματα.  

Το κόστο̋ υπηρεσία̋ προηγούμενων ετών αναγνωρίζεται ω̋ έξοδο στη διάρκεια τη̋ μέση̋ περιόδου κατά την οποία 

κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην παροχή, χρησιμοποιώντα̋ τη σταθερή μέθοδο. Εάν μεταβληθούν οι όροι που 

διέπουν την παροχή και η τελευταία είναι ήδη κατοχυρωμένη, τότε το κόστο̋ υπηρεσία̋ προηγουμένων ετών 

αναγνωρίζεται απευθεία̋ στα αποτελέσματα. 

 

(ιδ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα 

Το προσωπικό του Ταμείου καλύπτεται συνταξιοδοτικά και ιατροφαρμακευτικά από  τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό 

φορέα ΙΚΑ. Κάθε εργαζόμενο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να συνεισφέρει μέρο̋ το μηνιαίου μισθού του στο ΙΚΑ, ενώ 

τμήμα τη̋ συνολική̋ εισφορά̋ καλύπτεται από το Ταμείο. Κατά την συνταξιοδότηση το Ταμείο είναι υπεύθυνο για 

την καταβολή επικουρική̋ σύνταξη̋ στου̋ εργαζόμενου̋, όπω̋ άλλωστε και στου̋ λοιπού̋ ασφαλισμένου̋ του. Το 

Ταμείο δεν έχει καμία άλλη νόμιμη ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για καταβολή παροχών κύρια̋ σύνταξη̋ και 

ιατροφαρμακευτική̋ περίθαλψη̋ στο προσωπικό του. 

 

(ιε) Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα από εισφορέ̋ λογίζονται στην χρήση που αφορούν. 

Τα έσοδα από ενοίκια σε ακίνητα λογίζονται σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια τη̋ μίσθωση̋, βάση του 

μισθωτηρίου συμβολαίου. Οι τόκοι λογίζονται με τη βάση των δεδουλευμένων εσόδων. Τα μερίσματα λογίζονται 

όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξη̋ από του̋ μετόχου̋. 

 

(ιστ) Φόρο̋ Εισοδήματο̋ (Τρέχων και Αναβαλλόμενο̋) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ εισοδήματο̋, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με του̋ φορολογικού̋ νόμου̋ που ισχύουν στην Ελλάδα. 

Ο τρέχων φόρο̋ εισοδήματο̋ αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών του Ταμείου όπω̋ αναμορφώθηκαν 

σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ του φορολογικού νόμου, και υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
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συντελεστή. Σύμφωνα με το Ν.4172/2013, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου υπόκεινται σε φόρο εισοδήματο̋ νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με εξαίρεση τα κάθε είδου̋ 

έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη τη̋ εκπλήρωση̋ του σκοπού του̋, τα οποία δεν αποτελούν 

αντικείμενο επιβολή̋ φόρου εισοδήματο̋. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντα̋ τη μέθοδο υποχρεώσεω̋ (liability method) σε όλε̋ τι̋ 

προσωρινέ̋ φορολογικέ̋ διαφορέ̋ κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ τη̋ φορολογική̋ βάση̋ και τη̋ 

λογιστική̋ αξία̋ των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενε̋ φορολογικέ̋ επιπτώσει̋ από τι̋ 

προσωρινέ̋ φορολογικέ̋ διαφορέ̋ προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ω̋ μελλοντικέ̋ (αναβαλλόμενε̋) 

φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋, είτε ω̋ αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋. Καταχωρούνται αναβαλλόμενε̋ 

φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ για όλε̋ τι̋ εκπεστέε̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋ και τι̋ μεταφερόμενε̋ φορολογικέ̋ ζημιέ̋ 

κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδο̋ έναντι του οποίου η εκπεστέα 

προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ για 

την τρέχουσα και τι̋ προηγούμενε̋ χρήσει̋ αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στι̋ φορολογικέ̋ 

αρχέ̋ (ή να ανακτηθεί από αυτέ̋), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν 

θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

(ιζ) Χρηματοδοτικέ̋ και Λειτουργικέ̋ Μισθώσει̋ 

Το Ταμείο δεν έχει συνάψει χρηματοδοτικέ̋ μισθώσει̋. Μισθώσει̋ όπου ο εκμισθωτή̋ διατηρεί όλου̋ του̋ 

κινδύνου̋ και τα οφέλη τη̋ ιδιοκτησία̋ του παγίου καταχωρούνται ω̋ λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμέ̋ των 

λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ω̋ ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά 

την διάρκεια τη̋ μίσθωση̋. 

 
 

5. Εκτιμήσει̋, κριτήρια λήψεω̋ αποφάσεων και σημαντικέ̋ πηγέ̋ αβεβαιότητα̋ 

Το Ταμείο, στα πλαίσια εφαρμογή̋ των λογιστικών του αρχών και τη̋ σύνταξη̋ οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τα Δ.Π.Χ.Π. διενεργεί εκτιμήσει̋ και παραδοχέ̋ που επηρεάζουν το ύψο̋ των αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων 

και στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτέ̋ τι̋ εκτιμήσει̋. Η διενέργεια εκτιμήσεων και 

παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ αναγνώριση̋ λογιστικών μεγεθών και στηρίζεται στην εμπειρία του 

Ταμείου καθώ̋ και άλλου̋ παράγοντε̋, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών γεγονότων των οποίων η 

πραγματοποίηση είναι εύλογη με τι̋ τρέχουσε̋ συνθήκε̋. 

 

Ασφαλιστικέ̋ προβλέψει̋ 

Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πιθανότητα αλλαγών στι̋ εκτιμήσει̋ ζημιών, ώστε οι προβλέψει̋ σε 

κάθε περίοδο να βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο βάσει των τρεχουσών συνθηκών. 

 

Απομείωση απαιτήσεων 
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Το Ταμείο αξιολογεί σε τακτική βάση την ύπαρξη ενδείξεων απομείωση̋ των απαιτήσεων. Αυτή η εξατομικευμένη 

αξιολόγηση πραγματοποιείται για όλα τα σημαντικά υπόλοιπα. Η Διοίκηση απαιτείται να εξασκεί την κρίση τη̋ για 

την υιοθέτηση υποθέσεων για τον υπολογισμό τη̋ παρούσα̋ αξία̋ των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

από τι̋ σημαντικέ̋ απαιτήσει̋ που αξιολογεί.  

Κάθε σημαντική απαίτηση αξιολογείται για απομείωση ανά περίπτωση και στη συνέχεια εγκρίνεται από τη Διοίκηση. 

 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ 

Το Ταμείο υπόκειται σε φόρο εισοδήματο̋ στην Ελλάδα και απαιτούνται εκτιμήσει̋ για τον προσδιορισμό του. Το 

Ταμείο αναγνωρίζει απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ για ποσά τρέχοντο̋ και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματο̋, 

καθώ̋ και τα σχετικά με αυτέ̋ αποτελέσματα, βάσει εκτιμήσεων για τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν από ή 

να καταβληθούν στι̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋ στην τρέχουσα και μελλοντικέ̋ χρήσει̋. 

Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, μεταβολέ̋ τη̋ φορολογική̋ νομοθεσία̋ και το ύψο̋ των πραγματοποιηθέντων 

φορολογητέων κερδών ενδέχεται να οδηγήσουν στην προσαρμογή του ποσού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων για 

τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματο̋ και στην καταβολή ποσών φόρου διαφορετικών από εκείνων που 

έχουν αναγνωριστεί στι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ του Ταμείου. Οι όποιε̋ προσαρμογέ̋ αναγνωρίζονται στη χρήση 

εντό̋ τη̋ οποία̋ οριστικοποιούνται. 

 

Ζημιέ̋ απομείωση̋ χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προ̋ πώληση̋ 

Σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προ̋ πώληση, μια σημαντική και συνεχιζόμενη μείωση τη̋ 

εύλογη̋ αξία̋ των συμμετοχικών τίτλων κάτω από το κόστο̋ κτήση̋, αποτελεί ένδειξη απομείωση̋. Για τον 

προσδιορισμό τη̋ σημαντικότητα̋ τη̋ μείωση̋ η Διοίκηση εξασκεί κρίση συγκρίνοντα̋ την εύλογη αξία με το κόστο̋ 

κτήση̋ συνεκτιμώντα̋ την περίοδο για την οποία αυτή η εύλογη αξία είναι μικρότερη του κόστου̋ κτήση̋. Το Ταμείο 

αξιολογεί επιπλέον παράγοντε̋ όπω̋ η ιστορική μεταβλητότητα τη̋ τιμή̋ τη̋ μετοχή̋, η χρηματοοικονομική υγεία 

τη̋ επένδυση̋ και του κλάδου που δραστηριοποιείται, μεταβολέ̋ στην τεχνολογία και λειτουργικέ̋ και 

χρηματοδοτικέ̋ ταμειακέ̋ ροέ̋. 

 

Συνέχιση τη̋ δραστηριότητα̋ και σχέδια τη̋ Διοίκηση̋ 

Κίνδυνο̋ μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντο̋ στην Ελλάδα 

Οι εξελίξει̋ κατά την διάρκεια του 2015 και οι συζητήσει̋ σε εθνικό και διεθνέ̋ επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση 

των όρων του προγράμματο̋ χρηματοδότηση̋ τη̋ Ελλάδα̋, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τι̋ 

ενέργειε̋ και τι̋ αποφάσει̋ θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. 

Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώ̋ την κατάσταση και τι̋ πιθανέ̋ επιπτώσει̋ τη̋, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειε̋ για την ελαχιστοποίηση 

τυχόν επιπτώσεων στι̋ δραστηριότητε̋ του Ταμείου. 

 

Συνέχιση τη̋ επιχειρηματική̋ δραστηριότητα̋ 
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Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η αρχή τη̋ συνέχιση̋ τη̋ δραστηριότητα̋ κρίνεται 

κατάλληλη ω̋ βάση σύνταξη̋ των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

6. Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική̋ Πληροφόρηση̋ 

Το Ταμείο εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ 

Πληροφόρηση̋ (ΔΠΧΠ) και τι̋ διερμηνείε̋ του̋ που έχουν εφαρμογή στι̋ εργασίε̋ τη̋. Οι σχετικέ̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ 

και μέθοδοι, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται στι̋ υπόλοιπε̋ παραγράφου̋ τη̋ σημείωση̋ Νο 3, έχουν 

εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλε̋ τι̋ παρουσιαζόμενε̋ χρήσει̋. 

 

Το Ταμείο εφάρμοσε το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΠ» στη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων. Μία εταιρία θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα ΔΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

κλεισίματο̋ των πρώτων οικονομικών καταστάσεων για όλε̋ τι̋ χρήσει̋ που παρουσιάζονται, καθώ̋ και στον 

ισολογισμό μετάβαση̋. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρμογή στην 

Εταιρία και ισχύουν για τι̋ διαχειριστικέ̋ περιόδου̋ που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2015 χρησιμοποιήθηκαν για τη 

σύνταξη αυτών των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. Επίση̋, σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη 

Εφαρμογή των ΔΠΧΠ», οι εταιρίε̋ υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικέ̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ σύμφωνα με 

τα ΔΠΧΠ τουλάχιστον 1 χρήση̋. 

Το Ταμείο συνέταξε τι̋ συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ με βάση τα Πρότυπα και Διερμηνείε̋ τα οποία είχαν 

εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ημερομηνία σύνταξή̋ του̋. 

 
 

 

7. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη αναλογιστική μελέτη του Ταμείου τη̋ 31 12 2012, η οποία έχει εγκριθεί από την 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή, για την περίοδο 2014 – 2025, η περιουσία του Ταμείου θα πρέπει να αυξάνεται κατά 

μέσο όρο με ρυθμό περίπου 3,6 % ετησίω̋ για να καλυφθούν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Ποσοστά Κάλυψη̋ τη̋ 

Ασφαλιστική̋ Υποχρέωση̋. Κατά συνέπεια, η επενδυτική πολιτική διαχείριση̋ τη̋ Περιουσία̋ του Ταμείου θα 

πρέπει να στοχεύει κατ’ ελάχιστον στην κατά 3,6 % ανά έτο̋, αύξηση τη̋ περιουσία̋ που αναφέρεται παραπάνω. 

Η επενδυτική πολιτική διαχείριση̋ τη̋ Περιουσία̋ του Ταμείου δεν μπορεί να επιτρέπει σημαντική διακύμανση στην 

αξία τη̋ περιουσία̋ του Ταμείου, καθώ̋ σημαντικέ̋ καθοδικέ̋ κινήσει̋ τη̋ εποπτική̋ αποτίμηση̋ τη̋ περιουσία̋ 

του Ταμείου μπορεί να προκαλέσουν παραβίαση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Ποσοστών Κάλυψη̋ τη̋ 

Ασφαλιστική̋ Υποχρέωση̋. Επενδυτικέ̋ πολιτικέ̋ οι οποίε̋ αγνοούν τα αυξανόμενα Ελάχιστα Απαιτούμενα 

Ποσοστά Κάλυψη̋ τη̋ Ασφαλιστική̋ Υποχρέωση̋ μπορούν να προκαλέσουν τι̋ παραβιάσει̋ που αναφέρονται 

παραπάνω. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η διαχείριση τη̋ περιουσία̋ του Ταμείου πρέπει να έχει μια στοχευόμενη απόδοση 

(τουλάχιστον 3,6 % το χρόνο) αλλά χωρί̋ σημαντικό κίνδυνο παραβίαση̋ των Ελάχιστων Απαιτούμενων Ποσοστών 

Κάλυψη̋ τη̋ Ασφαλιστική̋ Υποχρέωση̋. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου διαμόρφωσε το investment mandate ω̋ εξή̋: 

Η διαχείριση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου θα πρέπει να αποσκοπεί σε στοχευόμενη απόδοση τουλάχιστον 

3,6% ετησίω̋, για τα επόμενα χρόνια, υπό τον περιορισμό ότι η μεταβλητότητα των αποτιμήσεων του 

χαρτοφυλακίου θα πρέπει να είναι περιορισμένη, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η εποπτική υποχρέωση του 

Ταμείου να υπερβαίνει τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Όρια Κάλυψη̋ τη̋ Ασφαλιστική̋ του Υποχρέωση̋. 

Εκτό̋ αυτού, η στοχευόμενη απόδοση από την διαχείριση του ενεργητικού του Ταμείου, θα πρέπει να υπερβαίνει 

την απόδοση ενό̋ σύνθετου δείκτη αναφορά̋ (benchmark index), ο οποίο̋ παρουσιάζεται αναλυτικά στην συνέχεια. 

 

Δείκτη̋ Αναφορά̋ (benchmark index) 

 

Με βάση το εποπτικό πλαίσιο και το Investment Mandate, που παρουσιάστηκαν παραπάνω, η Επενδυτική Επιτροπή 

του Ταμείου, για τι̋ ανάγκε̋ αποτελεσματική̋ διαχείριση̋ του ενεργητικού του, καθόρισε έναν απόλυτα συμβατό με 

του̋ ω̋ άνω περιορισμού̋, σύνθετο δείκτη αναφορά̋ (benchmark index), ο οποίο̋ περιλαμβάνει τι̋ παρακάτω 

κατηγορίε̋ χρεογράφων:  

- Κυβερνητικά ομόλογα χωρών ευρωζώνη̋ (Eurozone Government Bonds) 

- Κυβερνητικά ομόλογα Ελλάδα̋ (Greek Government Bonds)  

- Εταιρικά ομόλογα ευρωζώνη̋ (Eurozone Corporate Bonds)  

- Μετοχέ̋ εισηγμένε̋ σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (European Equities)  

- Μετοχέ̋ εισηγμένε̋ σε χρηματιστήρια ΗΠΑ (US Equities)  

- Μετρητά (Cash) Αναλυτικά, η τεχνική περιγραφή των επιμέρου̋ τεχνικών δεικτών, ανά κατηγορία 

χρεογράφων, που συνθέτουν τον Δείκτη Αναφορά̋ (benchmark index), με τα αντίστοιχα ποσοστά % 

συμμετοχή̋ κάθε κατηγορία̋ στο σύνολο, έχει ω̋ εξή̋: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

7.1. Market Risk – Kίνδυνο̋ Αγορά̋ 

Ο κίνδυνο̋ αγορά̋ για το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ταμείου, αναφέρεται στην διακύμανση τη̋ τρέχουσα̋ 

αποτίμησή̋ του (NAV – Net Asset Value).  

Λόγω τη̋ σύνθεσή̋ του1, και ειδικότερα λόγω τη̋ υψηλή̋ συμμετοχή̋ των ομολόγων στο σύνολο, το χαρτοφυλάκιο 

είναι εκτεθειμένο στον επιτοκιακό κίνδυνο (interest rate risk), ο οποίο̋ αποτελεί και το βασικό συστατικό   στοιχείο 

του συνολικού κινδύνου αγορά̋.  

Με τον όρο επιτοκιακό̋ κίνδυνο̋ εννοείται η μεταβολή τη̋ τρέχουσα̋ αποτίμηση̋ του χαρτοφυλακίου, εξαιτία̋ 

μεταβολών / μετακινήσεων  των καμπυλών επιτοκιακών αποδόσεων (yield curves) των αγορών. Το ποσοστό και η 

σημαντικότητα τη̋ μεταβολή̋ τη̋ αποτίμηση̋, εξαρτάται από 2 τεχνικέ̋ παραμέτρου̋:  

- την προσαρμοσμένη διάρκεια (modified duration) του χαρτοφυλακίου, και 

- την απόδοση σε όρου̋ τιμών κτήση̋ (YTC – yield to cost) του χαρτοφυλακίου, σε σύγκριση με τι̋ τρέχουσε̋ 

αποδόσει̋ στην λήξη (YTM – yield to maturity). 

Mε βάση στοιχεία 31 12 2015:  

- η μεσοσταθμική προσαρμοσμένη διάρκεια (modified duration) του χαρτοφυλακίου ομολόγων ήταν 7,092 

(όσο υψηλότερη η προσαρμοσμένη διάρκεια, τόσο μεγαλύτερη η διακύμανση των αποτιμήσεων του 

χαρτοφυλακίου, στι̋ μεταβολέ̋ των καμπυλών επιτοκιακών αποδόσεων). 

                                                           
1 Με βάση στοιχεία 31 12 2015, το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου αποτελείται από τι̋ παρακάτω γενικέ̋ κατηγορίε̋: 

- Ομόλογα (τίτλοι σταθερού εισοδήματο̋) 78% 

- Μετοχέ̋ & μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 10% 

- Μετρητά, προθεσμιακέ̋ καταθέσει̋ 12% 
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- Η μεσοσταθμική απόδοση σε όρου̋ τιμών κτήση̋ (YTC)  ήταν 3,73% - γεγονό̋ που υποδηλώνει ότι αν το 

Ταμείο διακρατήσει όλα τα ομόλογα μέχρι την λήξη του̋, θα εισπράξει απόδοση ίση με 3,73% ετησίω̋, 

ανεξάρτητα από το πώ̋ θα εξελιχθούν οι αποτιμήσει̋ του̋ μέχρι την λήξη του̋. 

- Οι ω̋ άνω τεχνικέ̋ παράμετροι του χαρτοφυλακίου υποδηλώνουν ότι ο βαθμό̋ ευαισθησία̋ του (sensitivity 

level per basis point) ανά μεταβολή 1 μονάδα̋ βάση̋ (1 b.p. – basis point: ισούται με το 1/100 τη̋ 

ποσοστιαία̋ μονάδα̋) των καμπυλών επιτοκιακών αποδόσεων (yield curves) ισούται με 258.000 € περίπου 

– γεγονό̋ που υποδηλώνει ότι αν οι καμπύλε̋ επιτοκιακών αποδόσεων αυξηθούν (μειωθούν) κατά 1%, η 

αποτίμηση του ομολογιακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου θα μειωθεί (αυξηθεί) κατά 25,8 εκατ. € περίπου.  

 

7.2. Credit Risk – Πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ 

Mε τον όρο πιστωτικό κίνδυνο (credit risk) εννοούμε τον κίνδυνο που είναι πιθανόν να υποστεί το Ταμείο, σε 

περίπτωση μη εξόφληση̋ κάποιου ομολόγου στην λήξη του – πρόκειται δηλ. για τον κίνδυνο που θα προκύψει σε 

περίπτωση χρεωκοπία̋ (default) του εκδότη (issuer)  του ομολόγου. 

Ο συγκεκριμένο̋ κίνδυνο̋ μπορεί να προέλθει τόσο από τα κρατικά / κυβερνητικά ομόλογα (sovereign bonds), όσο 

και από τα εταιρικά ομόλογα (corporate bonds), που έχει στην κατοχή του το Ταμείο. 

Για την διαβάθμιση του  πιστωτικού κινδύνου κάθε συγκεκριμένου ομολόγου – κρατικού ή εταιρικού – 

χρησιμοποιούνται οι κλίμακε̋ αξιολόγηση̋ (credit rating) των διεθνών οίκων αξιολόγηση̋ – STANDARD & POORS 

(S&P), MOODY’S, FITCH, κλπ. Οι κλίμακε̋ αξιολόγηση̋ των ω̋ άνω διεθνών οίκων διαβαθμίζονται σε επιμέρου̋ 

βαθμίδε̋, από το επίπεδο ΑΑΑ – υψηλότερη διαβάθμιση – μέχρι το επίπεδο D – default.  Το επίπεδο αξιολόγηση̋ / 

διαβάθμιση̋ ΒΒΒ- θεωρείται ότι υποδηλώνει την ελάχιστη αποδεκτή πιστοληπτική διαβάθμιση, για πραγματοποίηση 

πιστοληπτικά αποδεκτών επενδυτικών κινήσεων – minimum investment grade. Για κάθε διαφορετικό επίπεδο 

πιστοληπτική̋ διαβάθμιση̋, οι αγορέ̋ αξιολογούν και τιμολογούν διαφορετικό επίπεδο κινδύνου, μέσω των 

λεγόμενων credit spreads (πιστωτικά περιθώρια), τα οποία ενσωματώνονται στην γενικότερη αξιολόγηση / 

τιμολόγηση τη̋ επιτοκιακή̋ απόδοση̋ κάθε ομολόγου – όσο μεγαλύτερο̋ ο πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ (δηλ. όσο 

χειρότερη η πιστωτική αξιολόγηση του εκδότη του ομολόγου), τόσο υψηλότερα τα credit spreads και κατ’ επέκταση 

τόσο υψηλότερη η επιτοκιακή απόδοση στην λήξη (YTM – yield to maturity) του ομολόγου. 

Ο πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ μπορεί να διακριθεί σε 2 υποκατηγορίε̋, ω̋ εξή̋: 

 

o Country risk – κίνδυνο̋ χώρα̋  

o Counterparty risk – κίνδυνο̋ αντισυμβαλλομένου 

 

Ο κίνδυνο̋ χώρα̋ αφορά κρατικέ̋ / κυβερνητικέ̋ ομολογιακέ̋ εκδόσει̋, ενώ ο κίνδυνο̋ αντισυμβαλλομένου αφορά 

εκδόσει̋ εταιρικών ομολόγων. 

                                                                                                                                                                                                 
2 Ειδικότερα, από τα ομόλογα που είχε στην κατοχή του το Ταμείο στι̋ 31 12 2015: 

- Το 31,5% είχε διάρκεια μέχρι 5 χρόνια 

- Το 34,3% είχε διάρκεια 5 – 10 χρόνια 

- Το 12,7% είχε διάρκεια 10 – 15 χρόνια 

- Το 21,5% είχε διάρκεια πάνω από 15 χρόνια. 
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Η ανάλυση του country & counterparty risk, για το ομολογιακό χαρτοφυλάκιο του Ταμείου, στι̋ 31 12 2015, ανά 

εκδότη, ονομαστική αξία ομολογιακών τοποθετήσεων & επίπεδο πιστοληπτική̋ διαβάθμιση̋, παρουσιάζεται σε 

ειδικό πίνακα στο Παράρτημα 2 τη̋ παρούσα̋ έκθεση̋. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται το μεσοσταθμικό επίπεδο 

YTC για τα ομόλογα κάθε χώρα̋ / κάθε εκδότη, χωριστά. 

 

7.3. Liquidity Risk – Κίνδυνο̋ ρευστότητα̋ 

Με τον όρο Κίνδυνο̋ Ρευστότητα̋ (liquidity risk) εννοούμε τον υποθετικό κίνδυνο που προκύπτει σε περίπτωση 

αδυναμία̋ του Ταμείου να ρευστοποιήσει εγκαίρω̋ και αποτελεσματικά τα στοιχεία του επενδυτικού του 

χαρτοφυλακίου, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο. Για την αποφυγή του συγκεκριμένου κινδύνου, οι 

επενδύσει̋ του Ταμείου θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε οργανωμένε̋ αγορέ̋ με μεγάλο δείκτη ρευστότητα̋ 

(liquid assets), ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται επενδυτικέ̋ τοποθετήσει̋ σε μη liquid assets, τα οποία δεν θα 

μπορέσουν να ρευστοποιηθούν εγκαίρω̋ και αποτελεσματικά. 

Το σύνολο σχεδόν των επενδυτικών τοποθετήσεων του Ταμείου αφορά τοποθετήσει̋ σε liquid assets – οργανωμένε̋ 

αγορέ̋ – εξαίρεση αποτελούν οι τοποθετήσει̋ σε GGBs, η αγορά των οποίων δεν χαρακτηρίζεται από επαρκέ̋ βάθο̋ 

ρευστότητα̋ – έλλειψη ικανών συναλλαγών. 

 

7.4. Funding Risk - Κίνδυνο̋ χρηματοδότηση̋ 

Λόγω του γνωστού θέματο̋ τη̋ κατάργηση̋ του λεγόμενου κοινωνικού πόρου, που εισέπραττε ω̋ εισφορά μέχρι 

31.12.2014, το Ταμείο αντιμετωπίζει σήμερα funding gap (έλλειμμα χρηματοδότηση̋) των τρεχουσών υποχρεώσεών 

του από τι̋ τρέχουσε̋ εισφορέ̋ του – για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσε̋ ανά μήνα 

υποχρεώσει̋ του, το Ταμείο πρέπει κατά περίπτωση να προβαίνει σε ρευστοποίηση επενδυτικών τοποθετήσεων. 

Ωστόσο για το 2016, με βάση την διαθέσιμη ρευστότητα – 12 εκατ. € περίπου – και το budget εισφορών – 21 εκατ. € 

περίπου – το Ταμείο δεν θα χρειαστεί να ρευστοποιήσει σωρευτικά παραπάνω από 2 – 4 εκατ. € για την κάλυψη των 

ταμιακών του υποχρεώσεων.  

 

Allocation limits – Όρια Ενεργητική̋ Διαχείριση̋ - Επενδυτικοί Περιορισμοί 

 

Τα ισχύοντα Όρια Ενεργητική̋ Διαχείριση̋ ανά γενική κατηγορία επενδύσεων (asset class) έχουν ω̋ εξή̋: 

 

Πίνακα̋ Ορίων Ενεργητική̋ Διαχείριση̋ 

Asset Class Index 
Min 

Weights 

Max 

Weights 

Eurozone Government Bonds The BofA Merrill Lynch Euro Government 20% 40% 

Greek Government Bonds Bloomberg/EFFAS Bond Index Greece Govt All >1 Yr TR 15% 35% 

Eurozone Corporate Bonds 
The BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Corporate (All 

Issuers in EUR) 
15% 35% 
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Equities Europe STOXX Europe 50 0% 10% 

Equities US (*) STOXX US 50 0% 10% 

Cash  0% 20% 

    

 

Τα allocation limits (γενικά όρια & όρια συγκέντρωση̋ κινδύνου) που έχει καθορίσει το Ταμείο εμφανίζονται στον 

αμέσω̋ επόμενο πίνακα: 
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8. Έσοδα Εισφορών 

 

Τα έσοδα εισφορών που εμφανίζονται στι̋ συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Εισφορέ̋ εργοδοτών 5.462.077,83 5.486.935,12 

Εισφορέ̋ εργοδοτών από παραγωγή 24.648.545,23 82.354.402,11 

Εισφορέ̋ ασφαλισμένων 5.785.021,77 11.860.703,78 

Ρυθμίσει̋ εισφορών εργοδοτών πρακτορείων 112.890,19 0,00 

Επιστροφέ̋ εισφορών (4.970,48) (2.834.314,24) 

Σύνολο εισφορών 36.003.564,54 96.867.726,77 

 

9. Κόστο̋ Παροχή̋ Συντάξεων 

Το κόστο̋ παροχών συντάξεων που εμφανίζεται στι̋ συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ αναλύεται ω̋ εξή̋: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Μισθοδοσία 180.689,18 294.225,10 

Παροχέ̋ τρίτων 0,00 25.444,72 

Φόροι - τέλη 0,00 124.646,07 

Λοιπά 0,00 33.906,82 

Προμήθειε̋ τραπεζών 0,00 132.446,31 

Ζημία από αναπροσαρμογή ακινήτων στην 

εύλογη αξία 50.533,76 116.258,34 

Αποσβέσει̋ ενσωματωμένε̋ στο κόστο̋ 

παροχών 25.414,69 39.821,44 

Πρόβλεψη αποζημίωση̋ προσωπικού 2.384,67 0,00 

Παροχέ̋ συντάξεων 32.728.409,17 56.752.037,52 

Κόστο̋ παροχών 32.987.431,48 57.518.786,32 

 

10. Έξοδα Διοικητική̋ Λειτουργία̋  

Τα έξοδα διοικητική̋ λειτουργία̋ που εμφανίζονται στι̋ συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 
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Μισθοδοσία 131.173,90 217.475,59 

Αμοιβέ̋ Τρίτων 236.298,55 442.675,69 

Παροχέ̋ τρίτων 118.531,21 220.177,24 

Διάφοροι φόροι - τέλη 51.635,69 4.952,93 

Λοιπά έξοδα  66.997,50 83.262,95 

Πρόβλεψη αποζημίωση̋ προσωπικού 0,00 13.463,35 

Έξοδα διοικητική̋ λειτουργία̋ 604.636,85 982.007,75 

 

11. Κόστο̋ Μισθοδοσία̋ 

Το κόστο̋ μισθοδοσία̋ που περιλαμβάνεται στι̋ συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ αναλύεται ω̋ εξή̋: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Μισθοί 268.783,08 434.993,86 

Εργοδοτικέ̋ εισφορέ̋ 64.432,99 108.857,64 

Σύνολο 333.216,07 543.851,50 

 

Ο αριθμό̋ του απασχολούμενου προσωπικού του Ταμείου κατά την 31.12.2015 ανερχόταν σε 16 εργαζομένου̋ 

έναντι 11εργαζομένου̋ κατά την 31.12.2014. 

 

12. Αποσβέσει̋ 

Οι αποσβέσει̋ που λογίσθηκαν στι̋ συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ και περιλαμβάνονται στο κόστο̋ κύρια̋ 

δραστηριότητα̋, αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Αποσβέσει̋ ενσώματων ακινητοποιήσεων 

(σημείωση 17) 23.859,29 38.620,01 

Απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων 

(σημείωση 18) 1.555,40 1.201,43 

Σύνολο 25.414,69 39.821,44 

 

13. Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευση̋ 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευση̋ που εμφανίζονται στι̋ συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Χρεωστικέ̋ συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ ομολόγων και μετοχών 224.549,56  

Χρεωστικέ̋ συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ προθεσμιακών 

καταθέσεων 535.593,71 52.120,13 
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Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσει̋ 751,85 427,36 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 289.849,32 -7.922,59 

Δαπάνε̋ συμμετοχή̋ σε διαδοχική ασφάλιση 0,00 11.206,63 

Αντιλογισμό̋ εισφορών 371.224,71 0,00 

Επιστροφέ̋ εισφορών εργοδοτών και πρακτορείων 528.196,29 0,00 

Τακτοποίηση εισφορών προηγουμένων χρήσεων 11.031.600,85 0,00 

Χρεωστικέ̋ συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ προηγ. χρήσεω̋ 98.481,05 0,00 

Ζημία από υποτίμηση χρεογράφων προηγ. χρήσεω̋ 96.153,84 0,00 

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 21.700,71 0,00 

Σύνολο 13.198.101,89 55.831,53 

 

14. Άλλα Έσοδα 

Τα άλλα έσοδα που εμφανίζονται στι̋ συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Έσοδα από ενοίκια   31.050,74 71.416,75 

Έσοδα από αναγνωρίσει̋ 83.661,63 0,00 

Πιστωτικέ̋ συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ χρεογράφων 4.204.471,03 3.864.693,80 

Έσοδα από μνημονιακέ̋ κρατήσει̋ 0,00 1.129.581,77 

Έσοδα από επιστροφέ̋ συντάξεων 29.194,08 0,00 

Έσοδα χρεογράφων προηγούμενη̋ χρήση̋ 40.140,98 0,00 

Έσοδο από αναπροσαρμογή αξία̋ τίτλων προηγούμενη̋ χρήση̋ 284.556,80 0,00 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 55,42 0,00 

Έσοδα από συμψηφισμό φόρου τόκων χρεογράφων χρήση̋ 

2014 (Ν.2238/94) 1.241.489,75 0,00 

Έσοδα από οφειλέ̋ συνταξιούχων προηγ. χρήσεων 73.671,11 0,00 

Έσοδα από εισφορέ̋ εταιρειών και πρακτορείων προηγ. χρήση̋ 527.488,23 0,00 

Έσοδα από αναπροσαρμογή αξία̋ τίτλων προηγ. χρήση̋ 244.044,29 0,00 

Έσοδα από τόκου̋ τραπεζών προηγ. χρήση̋ 18.396,44 0,00 

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.000,00 0,00 

Έσοδα από αχρησιμοποίητε̋ προβλέψει̋ προηγ. χρήσεων 6.059.343,22 0,00 

Σύνολο Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων 12.838.563,72 5.065.692,32 
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15. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα που εμφανίζονται στι̋ συνημμένε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ αναλύονται ω̋ 

εξή̋: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   

Μερίσματα μετοχών εσωτερικού & εξωτερικού 895.994,30 1.308.500,22 

Έσοδα ομολογιών Ελληνικών και αλλοδαπών δανείων 5.414.717,01 3.643.855,30 

Τόκοι εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου 0,00 19.928,26 

Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 295.094,57 46.358.471,30 

Τόκοι προθεσμιακών & άλλων καταθέσεων 329.870,92 3.256.659,03 

Τόκοι χορηγούμενων δανείων 1.293,33 4.281,50 

Κέρδη από πώληση μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού 2.139.410,92 1.576.999,77 

Κέρδη από πώληση ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού 1.472.811,07 2.323.702,12 

Κέρδη από πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και 

εξωτερικού 498.674,16 162.202,88 

Κέρδη από μεταβίβαση μετοχών & ομολόγων στου̋ 

διαχειριστέ̋ 0,00 6.454.815,97 

Κέρδη αποτίμηση̋ μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού 1.646.010,63 0,00 

Κέρδη αποτίμηση̋ αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 1.318.460,90 0,00 

Κέρδη από αποτίμηση ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού 20.253.385,34 0,00 

Πρόβλεψη εσόδου τόκων ομολόγων εσωτερικού και 

εξωτερικού 6.354.523,83 5.310.336,32 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 40.620.246,98 70.419.752,67 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   

Μισθοδοσία 19.240,46 32.150,81 

Αμοιβέ̋ διαχειριστών και λοιπά έξοδα επενδυτική̋ επιτροπή̋ 1.027.258,71 924.399,77 

Προμήθειε̋ τραπεζών 91.721,71 26.488,81 

Μη συμψηφιζόμενοι φόροι 525.795,77 26.695,04 

Συνδρομέ̋  18.479,97 

Ζημιέ̋ αποτίμηση̋ μετοχών εσωτερικού & εξωτερικού 1.084.397,61 0,00 

Ζημιέ̋ αποτίμηση̋ Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού & 

εξωτερικού 556.694,33 0,00 

Ζημιέ̋ αποτίμηση̋ ομολόγων εσωτερικού & εξωτερικού 3.423.001,21 0,00 
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Ζημιέ̋ πώληση̋ μετοχών εσωτερικού & εξωτερικού 1.283.280,58 2.850.176,49 

Ζημιέ̋ πώληση̋ Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού & 

εξωτερικού 264.270,11 238.862,92 

Ζημιέ̋ πώληση̋ ομολόγων εσωτερικού & εξωτερικού 1.260.001,65 884.871,05 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 9.535.662,14 5.002.124,86 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 31.084.584,84 65.417.627,81 

 

16. Φόρο̋ Εισοδήματο̋ 

Το Ταμείο σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 45 Ν 4172/2013 και την ερμηνευτική τη̋ ΠΟΛ. 1044/2015 

φορολογείται μόνο για τα έσοδα από το κεφάλαιό του (έσοδα επενδύσεων, εισόδημα από ακίνητη περιουσία). 

Η δαπάνη στη χρήση 2015 και 2014 αναλύεται ω̋ εξή̋: 

 31.12.2015  31.12.2014 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ δήλωση̋ 2014 0,00  167.071,02 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ δήλωση̋ 2013  0,00  9.774,11 

Αναβαλλόμενο̋ Φόρο̋ εισοδήματο̋ (έξοδο) 

από ζημιά PSI 4.263.965,92  4.263.965,92 

Αναβαλλόμενο̋ Φόρο̋ εισοδήματο̋ (έσοδο) 

από πρόβλεψη αποζημ. προσωπικού (78,92)  (3.135.53) 

Σύνολο 4.263.887,00  4.437.675,52 

 

17. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ιδιοχρησιμοποιεί το Ταμείο αναλύονται ω ̋ εξή̋ 

Ποσά σε Ευρώ  
 Οικόπεδα  

 

 Κτίρια  

 

 Έπιπλα  

& Η/Υ  

 

 Σύνολο  

Κόστο̋ 

       
1η Μαρτίου 2013 149.653,65  

 

291.593,75  

 

204.959,04  

 

646.206,44  

Προσθήκε̋  -    

 

18.155,27  

 

79.095,32  

 

97.250,59  

Επανεκτίμηση εύλογη̋ αξία̋ (33.738,02) 

 

(5.787,67) 

 

-    

 

(39.525,69) 

Πωλήσει̋/ διαγραφέ̋ -    

 

-    

 

-    

 

 -    

31η Δεκεμβρίου 2014 115.915,63  

 

303.961,35  

 

284.054,36  

 

703.931,34  

        
1η Ιανουαρίου 2015 115.915,63  

 

303.961,35  

 

284.054,36  

 

703.931,34  

Προσθήκε̋ -    

 

 -    

 

2.520,40  

 

2.520,40  

Επανεκτίμηση εύλογη̋ αξία̋ (16.372,86) 

 

3.808,57  

 

-    

 

(12.564,29) 

Πωλήσει̋/ διαγραφέ̋ -    

 

-    

 

 -    

 

  -    

31η Δεκεμβρίου 2015 99.542,77  

 

307.769,92  

 

286.574,76  

 

693.887,45  

        Συσσωρευμένε̋ αποσβέσει̋ 
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1η Μαρτίου 2013 -    

 

-    

 

(193.075,42) 

 

(193.075,42) 

Αποσβέσει̋ χρήση̋ -    

 

(18.318,49) 

 

(20.301,52) 

 

(38.620,01) 

Ανακατανομέ̋ -    

 

-    

 

-    

 

-    

31η Δεκεμβρίου 2014 -    

 

(18.318,49) 

 

(213.376,94) 

 

(231.695,43) 

        
1η Ιανουαρίου 2015 -    

 

(18.318,49) 

 

(213.376,94) 

 

(231.695,43) 

Αποσβέσει̋ χρήση̋ -    

 

(9.521,43) 

 

(14.337,86) 

 

(23.859,29) 

Πωλήσει̋/ διαγραφέ̋ -    

 

-    

 

-    

 

-    

31η Δεκεμβρίου 2015  -    

 

(27.839,92) 

 

(227.714,80) 

 

(255.554,72) 

        
Αναπόσβεστη αξία την  

31η Δεκεμβρίου 2014 115.915,63  

 

285.642,86  

 

70.677,42  

 

472.235,91  
        

Αναπόσβεστη αξία την  

31η Δεκεμβρίου 2015 99.542,77  

 

279.930,00  

 

58.859,96  

 

438.332,73  

 

 

Η εύλογη αξία των γηπέδων και κτιρίων του Ταμείου υπολογίστηκε με βάση την εκτίμηση εύλογη̋ αξία̋ των 

ακινήτων κατά την 31.12.2015 για σκοπού̋ διεθνών προτύπων αναφορά̋, που καταρτίστηκε από Εκτιμητή κατόπιν 

σχετικού αιτήματο̋ τη̋ Διεύθυνση̋ του Ταμείου. 

Η αξία των γηπέδων και κτιρίων που περιλαμβάνεται στα ενσώματα πάγια στοιχεία αφορά στον 3ο όροφο του 

κτιρίου επί τη̋ οδού Πατησίων 48, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίε̋ του Ταμείου. 

 

18. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που ιδιοχρησιμοποιεί το Ταμείο περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. Αναλύονται 

ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε Ευρώ 
 

Λογισμικό Η/Υ 

Κόστο̋ 

  
1 Μαρτίου 2013 

 

         82.372,55  

Προσθήκε̋ 

 

           5.732,02  

31η Δεκεμβρίου 2014 

 

         88.104,57  

   
1η Ιανουαρίου 2015 

 

         88.104,57  

Προσθήκε̋ 

 

           2.045,00  

31η Δεκεμβρίου 2015 

 

         90.149,57  

   Συσσωρευμένε̋ αποσβέσει̋ 

  
1 Μαρτίου 2013 

 

       (82.372,50) 

Αποσβέσει̋ χρήση̋ 

 

         (1.201,43) 

31η Δεκεμβρίου 2014 

 

       (83.573,93) 
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1η Ιανουαρίου 2015 

 

       (83.573,93) 

Αποσβέσει̋ χρήση̋ 

 

         (1.555,40) 

31η Δεκεμβρίου 2015 

 

       (85.129,33) 

   
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2014 

 

           4.530,64  

   
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2015 

 

           5.020,24  

 

19. Επενδύσει̋ σε Ακίνητα 

Οι επενδύσει̋ σε ακίνητα περιλαμβάνουν την αξία των λοιπών ακινήτων που κατέχει το Ταμείο, εκτό̋ αυτών που 

ιδιοχρησιμοποιεί. Αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε Ευρώ 

 

31.12.2015 

 

31.12.2014 

Εύλογη αξία 

    

1η Ιανουαρίου  

 

   

2.791.465,97  

 

   

2.859.698,62  

Προσθήκε̋ 

 

                        -    

 

           

8.500,00  

Επανεκτίμηση εύλογη̋ αξία̋ 

 

       

(37.969,47) 

 

       

(76.732,65) 

31η Δεκεμβρίου 

 

   

2.753.496,50  

 

   

2.791.465,97  

 

Η εύλογη αξία των γηπέδων και κτιρίων του Ταμείου υπολογίστηκε με βάση την εκτίμηση εύλογη̋ αξία̋ των 

ακινήτων κατά την 31.12.2014 και 31.12.2015 για σκοπού̋ διεθνών προτύπων αναφορά̋, που καταρτίστηκαν από 

Εκτιμητέ̋ κατόπιν σχετικών αιτημάτων τη̋ Διεύθυνση̋ του Ταμείου. 

 

20. Απαιτήσει̋  

Οι απαιτήσει̋ από εισφορέ̋ και οι λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ απαιτήσει̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Απαιτήσει̋ από ασφαλιστικέ̋ εισφορέ̋      

Εισφορέ̋ επί τη̋ παραγωγή̋ 1.279.591,61  10.252.552,81  

Εργοδοτικέ̋ εισφορέ̋ 22.769,18  671.719,11  

Υπαλληλικέ̋ εισφορέ̋ 39.815,03  703.540,48  

Εισφορέ̋ προαιρετική̋ ασφάλιση̋ 0,00  123.593,74  
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Εισφορέ̋ γάμου 0,00  77.706,56  

Πρόστιμα παρελθόντων ετών 443.097,40  7.870.230,96  

Εισφορέ̋ πρακτορείων 719.821,79  54.132,36  

Εισφορέ̋ αναγνώριση̋ προϋπηρεσία̋ 0,00  109.147,97  

Επισφαλεί̋ απαιτήσει̋ παλαιών ετών 13.995.036,01  723.973,41  

Απαιτήσει̋ από εργοδοτικέ̋ εισφορέ̋ 

εισπρακτέε̋ την επόμενη χρήση  1.691.421,84  204.136,14  

Απαιτήσει̋ από εισφορέ̋ ασφαλισμένων 

εισπρακτέε̋ την επόμενη χρήση 1.079.084,60  847.354,18  

Απαιτήσει̋ από εισφορέ̋ παραγωγή̋ 

εισπρακτέε̋ την επόμενη χρήση 5.338.706,74 24.609.344,20 13.365.677,02 35.003.764,74 

Μείον: Προβλέψει̋ για επισφαλεί̋ 

απαιτήσει̋ από εισφορέ̋  13.995.036,01 

 

20.054.379,23 

Σύνολο απαιτήσεων από ασφαλιστικέ̋ 

εισφορέ̋  10.614.308,19 

 

14.949.385,51 

     

Απαιτήσει̋ από άλλα Ταμεία για συμμετοχή 

σε δαπάνε̋ συνταξιοδότηση̋  184.492,48 

 

185.107,58 

Γενικό σύνολο ασφαλιστικών απαιτήσεων   10.798.800,67  15.134.493,09 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Λοιπέ̋ απαιτήσει̋     

Απαιτήσει̋ από ενοίκια 341.726,04  289.545,16  

Απαιτήσει̋ από δάνεια 52.683,29  71.357,94  

Προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι 

φόροι 2.868.337,64  

100.858,10  

Λοιπέ̋ Απαιτήσει̋ 22.418,42  -45.426,33  

Παροχέ̋ συντάξεων προπληρωμένε̋ 2.242.712,78  2.292.016,99  

Πρόβλεψη τόκων ομολόγων εσωτερικού 4.038.262,80  2.989.754,13  

Πρόβλεψη τόκων ομολόγων εξωτερικού 2.337.584,29  2.274.311,36  

Πρόβλεψη τόκων προθεσμιακών 

καταθέσεων 5.537,87 11.909.263,13 46.270,83 8.018.688,18 

Μείον: Προβλέψει̋ για επισφαλεί̋ λοιπέ̋ 

απαιτήσει̋  52.136,15 

 

0,00 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων  11.857.126,98  8.018.688,18 
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Γενικό σύνολο απαιτήσεων   22.655.927,65  23.153.181,27 

 

21. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία στην Εύλογη Αξία 

Αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Έντοκα γραμμάτια Ελλην. Δημοσίου 168.601.734,81 153.548.692,21 

Μετοχέ̋ εσωτερικού 1.454.790,59 0,00 

Μετοχέ̋ εξωτερικού 25.002.665,02 35.361.630,91 

Αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού 96.547.356,87 59.130.430,03 

Ομόλογα εξωτερικού 204.634.345,52 190.577.241,04 

Σύνολο 496.240.892,81 438.617.994,19 

 

22. Χρηματικά Διαθέσιμα 

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Ταμείο 18.659,68 13.117,02 

Καταθέσει̋ σε όψεω̋ 27.501.681,47 57.341.510,01 

Σύνολο 27.520.341,15 57.354.627,03 

 

23. Κεφάλαιο 

Το κεφάλαιο του Ταμείου προέρχεται από τα ελλείμματα – πλεονάσματα των προηγούμενων χρήσεων, όπω̋ 

ορίζεται στο ΠΔ 80/1997. 

Σχηματίστηκε ω̋ εξή̋: 

Κεφάλαιο 28.2.2013 του ΤΕΑΑΠΑΕ 826.152.767,94 

Μείον: Αποτέλεσμα (έλλειμμα) έω̋ 28.2.2013 -441.338.252,36 

Κεφάλαιο 31.12.2014 384.814.515,58 

Πλέον: Αποτέλεσμα 2014 115.387.802,04 

Πλέον: Μεταφορά αποθεματικών από 

αναπροσαρμογή και αποτίμηση τίτλων σε κεφάλαιο 15.005.787,36 

Πλέον: Μεταφορά σε κεφάλαιο εφ’ άπαξ βοηθήματο̋ 

Ν.103/75 71.830,68 

Κεφάλαιο 31.12.2015 515.279.935,66 
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24. Αποτελέσματα Ει̋ Νέο 

Τα αποτελέσματα ει̋ νέο αναλύονται ω̋ εξή̋: 

Αποτέλεσμα (πλεόνασμα)2014 βάσει ΚΛΣ 115.387.802,04 

Πλέον: εφ’ άπαξ βοήθημα Ν.103/75 71.830,681 

Πλέον: Αποτέλεσμα (πλεόνασμα) 2013 από μετάβαση σε 

ΔΠΧΑ 153.194.895,21 

Μείον:  Αποτέλεσμα (έλλειμμα) 2014 από μετάβαση σε 

ΔΠΧΑ  -11.031.056,27 

Πλέον: Aποθεματικό αναλογιστικών ζημιών -424,52 

Αποτέλεσμα (πλεόνασμα) 31.12.2014 257.623.047,14 

 

Αποτέλεσμα (πλεόνασμα)2015 βάσει ΚΛΣ 33.015.166,20 

Πλέον: Αποτέλεσμα (πλεόνασμα) 2013 από μετάβαση σε 

ΔΠΧΑ 138.605.171,70 

Μείον:  Αποτέλεσμα (έλλειμμα) 2014 από μετάβαση σε 

ΔΠΧΑ  -3.949.521,23 

Μείον:  Αποτέλεσμα (έλλειμμα) 2015 από μετάβαση σε 

ΔΠΧΑ  -11.640.109,20 

Πλέον: Aποθεματικό αναλογιστικών ζημιών -825,03 

Αποτέλεσμα (πλεόνασμα) 31.12.2015 156.029.882,44 

 

25. Υποχρεώσει̋ παροχών προ̋ το προσωπικό 

Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. οι υποχρεώσει̋ του Ταμείου προ̋ τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων σε αυτή, 

διαχωρίζονται σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών (defined contribution) και σε προγράμματα καθορισμένων 

παροχών (defined benefit). 

Βάσει του εργατικού δικαίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση̋ σε περίπτωση απόλυση̋ ή συνταξιοδότηση̋ 

το ύψο̋ τη̋ οποία̋ σχετίζεται με τι̋ αποδοχέ̋ των εργαζομένων, τη διάρκεια τη̋ υπηρεσία̋ και τον τρόπο 

αποχώρηση̋ (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία, δε δικαιούνται 

αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότηση̋, είναι ίση με 40% του ποσού που θα 

καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυση̋ άνευ αιτία̋. Το ποσό τη̋ αποζημίωση̋ που καταβάλλεται τελικά από την 

Εταιρία καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία των εργαζομένων και η αμοιβή̋ του̋. 

Μια υποχρέωση θεωρείται ότι αφορά πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών (defined contribution) όταν λογίζεται σε 

τακτική βάση το δεδουλευμένο μέρο̋ αυτή̋. Η πρακτική αυτή είναι παρόμοια με την πρακτική που προβλέπεται από 

την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, δηλαδή την καταβολή προ̋ τα Ασφαλιστικά Ταμεία των εργοδοτικών εισφορών 

για την προσφερθείσα υπηρεσία των υπαλλήλων. 

Για τα προγράμματα που κατατάσσονται στην κατηγορία των καθορισμένων παροχών τα Δ.Π.Χ.Π. έχουν θεσπίσει 

ορισμένε̋ απαιτήσει̋ σε σχέση με την αποτίμηση τη̋ υπάρχουσα̋ υποχρέωση̋, καθώ̋ επίση̋ και τι̋ αρχέ̋ και τι̋ 

αναλογιστικέ̋ υποθέσει̋ που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκτίμηση τη̋ υποχρέωση̋ που απορρέει από αυτά 



ΤΕΑ − ΕΑΠΑΕ  

Ετήσιε̋ Οικονομικέ̋ Καταστάσει̋ | 31η Δεκεμβρίου 2015   (ποσά σε €) 
 

 

 

 

41 

τα προγράμματα. Η υποχρέωση που καταχωρείται βασίζεται στη μέθοδο τη̋ προβλεπόμενη̋ μονάδα̋ πίστωση̋ 

(projected unit credit method), η οποία υπολογίζει την παρούσα αξία τη̋ δεδουλευμένη̋ υποχρέωση̋. 

Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση των παροχών σε εργαζομένου̋, 

ειδικότερα:  

- Καταργεί την μέθοδο του περιθωρίου (corridor method) και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από 

επαναϋπολογισμού̋ στην τρέχουσα περίοδο να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα.  

- Αλλάζει την επιμέτρηση και παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων του κόστου̋ καθορισμένων παροχών. Το 

καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, επηρεάζεται από την αφαίρεση του προσδοκώμενου εσόδου επί των στοιχείων 

ενεργητικού του προγράμματο̋ και το κόστο̋ επιτοκίου και την αντικατάστασή του̋ από ένα καθαρό κόστο̋ 

επιτοκίου βασισμένο στο καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή υποχρέωση του προγράμματο̋ καθορισμένων 

παροχών. 

- Ενισχύει τι̋ γνωστοποιήσει̋, συμπεριλαμβάνοντα̋ περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και του̋ σχετικού̋ κινδύνου̋.  

Οι πίνακε̋ που ακολουθούν εμφανίζουν τη σύνθεση τη̋ καθαρή̋ δαπάνη̋ για τη σχετική πρόβλεψη που 

καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των περιόδων 1/1 – 31/12/2015, 1/1 – 31/12/2014 και 1/1 – 31/12/2013, 

αντίστοιχα. 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεω̋       

Κόστο̋ τρέχουσα̋ υπηρεσία̋ 2.349,16    8.206,46  

Επιτοκιακό κόστο̋ 228,20    51,09  

Έξοδο χρήσεω̋ 2.577,36    8.257,55  

Αποτέλεσμα διακανονισμού/περικοπή̋ (κέρδο̋)/ζημία (2.305,22)   - 

Συνολικό έξοδο/(έσοδο) χρήση̋ 272,14    8.257,55  

        

 Ισολογισμό̋       

Κίνηση αποθεματικού αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) καθαρή θέση       

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίε̋) στην έναρξη τη̋ χρήσεω̋ (597,91)   - 

Μεταβολή (564,10)   (597,91) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίε̋) στην λήξη τη̋ χρήσεω̋ (1.162,01)   (597,91) 

        

Μεταβολή υποχρέωση̋       

Υποχρέωση στην έναρξη τη̋ χρήσεω̋ 11.410,07    2.554,61  

Κόστο̋ τρέχουσα̋ υπηρεσία̋ 2.349,16    8.206,46  

Επιτοκιακό κόστο̋ 228,20    51,09  

Καταβληθείσε̋ Αποζημιώσει̋ -   - 

Κόστο̋ Επίδραση̋ Περικοπή̋/Διακανονισμού/Παροχή̋ λήξη̋ (2.305,22)   - 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιέ̋  564,10    597,91   

Υποχρέωση στο τέλο̋ τη̋ χρήσεω̋ 12.246,31    11.410,07  

        

Υποθέσει̋       

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,50%   2,00% 

Αύξηση μηνιαίου μισθού 1,80%   1,00% 

Μέση εναπομένουσα διάρκεια 18,95   16,48 
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26. Υποχρεώσει̋ 

Οι υποχρεώσει̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Προμηθευτέ̋ 402.623,81 380.250,86 

Υποχρεώσει̋ σε άλλα Ταμεία για συμμετοχή σε 

δαπάνε̋ συνταξιοδότηση̋ 120.093,52 120.093,52 

Φόροι από παρακράτηση σε μισθού̋, συντάξει̋ και 

ελευθ. επαγγελματίε̋ 26.820,62 79.708,13 

Φόροι εισοδήματο̋ 1.191,93 148.516,42 

Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ 80.801,91 16.324,26 

Υποχρεώσει̋ από ασφαλιστικέ̋ εισφορέ̋ 16.914,42 34.426,28 

Υποχρέωση επιστροφή̋ εισφορών  3.992.663,89 2.778.629,59 

Γενικό σύνολο υποχρεώσεων 4.641.110,10 3.557.949,06 

 

27. Άλλε̋ Πληροφορίε̋ 

α) Ο αριθμό̋ των ασφαλισμένων (άμεσοι - έμμεσοι), ο αριθμό̋ των συνταξιούχων κατά κλάδο και κατηγορία την 

τελευταία διετία είχαν ω̋ εξή̋: 

 ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

31/12/2015 273 4.805 904 5.982 

31/12/2014 253 4.516 872 5.641 

 

β) Το Ταμείο καταρτίζει ετήσια αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητα̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ.5 

του καταστατικού του. Οι καταβαλλόμενε̋ συντάξει̋ αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη̋ ετήσια̋ 

αναλογιστική̋ μελέτη̋, μετά τη σύμφωνη γνώμη τη̋ Εθνική̋ Αναλογιστική̋ Αρχή̋. 

Έω̋ την ημερομηνία κατάρτιση̋ των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε συνταχθεί και εγκριθεί αναλογιστική μελέτη 

για την 31.12.2015, συνεπώ̋ δεν λήφθηκε υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ Αναφορά̋.  

 

28. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Η συνολική επιβάρυνση για φόρου̋ εισοδήματο̋ στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεω̋ αναλύεται ω̋ 

ακολούθω̋: 

 

1.1.2015 – 

31.12.2015 
 

1.3.2013 – 

31.12.2014 

Τρέχων φόρο̋ εισοδήματο̋  -  176.845,13 

Αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ (έσοδο)/έξοδο 4.263.887,00  4.260.830,39 
     

 

Σύνολο φόρου εισοδήματο̋ 4.263.887,00  4.437.675,52 

 

 

Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα την 

περίοδο που προκύπτει.  
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Ο φόρο̋, επί των κερδών του Ταμείου, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντα̋ τον 

συντελεστή φόρου επί των κερδών του. Η διαφορά έχει ω̋ εξή̋: 

 

 

1.1.2015 – 

31.12.2015 
 

1.3.2013 – 

31.12.2014 

Κέρδη προ φόρων  33.136.542,89  108.794.421,29 

Φορολογικό̋ συντελεστή̋ 29%  26% 

Αναμενόμενοι φόροι εισοδήματο̋ 9.609.597,44  28.286.549,54 

Αύξηση/(μείωση) προερχόμενη από: 

 

 

 Φορολογικέ̋ αναμορφώσει̋ για ποσά που σχετίζονται με το σκοπό του 

Ταμείου και εξαιρούνται του φόρου εισοδήματο̋ (6.610.888,17)  (25.124.725,07) 

  

 

 

Αποαναγνώριση μεταφερόμενη̋ φορολογικέ̋ χρεωστική̋ διαφορά̋  

λόγω ανταλλαγή̋ ομολόγων PSI (ν. 4046/2012) προηγούμενων χρήσεων 1.265.177,73  1.275.851,05 

  

 

 

Φόρο̋ εισοδήματο̋ 4.263.887,00  4.437.675,52 
       

 

 Ο αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ στην κατάσταση αποτελεσμάτων προκύπτει από τι̋ ακόλουθε̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋: 

 

 

1.1.2015 – 

31.12.2015 
 

1.3.2013 – 

31.12.2014 

Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγή̋ ομολόγων PSI (ν. 4046/2012) 4.263.965,92  4.263.965,92 

Παροχέ̋ προ̋ το προσωπικό (78,92)  (3.135,53) 
     

 

Σύνολο 4.263.887,00  4.260.830,39 

 

Με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 “Επείγουσε̋ ρυθμίσει̋ για τη διαπραγμάτευση 

και σύναψη συμφωνία̋ µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη̋ (Ε.Μ.Σ.)”, ο συντελεστή̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋ 

των κερδών των νομικών προσώπων αυξάνεται από 26% σε 29%.  

Οι διατάξει̋ αυτέ̋ ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 

2015 και μετά, ελλείψει ρητή̋ πρόβλεψη̋ στο νόμο περί αναδρομική̋ εφαρμογή̋ του̋ για εισοδήματα φορολογικού 

έτου̋ 2014.  

Ο φόρο̋ εισοδήματο̋ υπολογίζεται με βάση την εξέταση των πραγματικών στοιχείων και τη̋ φύση̋ των εσόδων και 

των εξόδων σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ φορολογικέ̋ διατάξει̋. Σε ότι αφορά τι̋ προσωρινέ̋ διαφορέ̋ μεταξύ 

λογιστική̋ και φορολογική̋ βάση̋, έχει υπολογισθεί αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12.  

Ο αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ εισοδήματο̋ υπολογίζεται επί όλων των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστική̋ και 

φορολογική̋ βάση̋ των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενο̋ φόρο̋ εισοδήματο̋ 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντα̋ τον φορολογικό συντελεστή του Ταμείου ο οποίο̋ θα ισχύει για τι̋ χρήσει̋ στι̋ 

οποίε̋ η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η φορολογική υποχρέωση θα διακανονιστεί. Οι 

αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ τη̋ 31η̋ Δεκεμβρίου 2015 και τη̋ 31η̋ Δεκεμβρίου 2014, 

αναλύονται ω̋ ακολούθω̋: 

  Αναγνώριση στην  

  Υπόλοιπο Κατάσταση Καθαρή θέση Υπόλοιπο 
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1.1.2015 αποτελεσμάτων 31.12.2015 

Αναβαλλόμενε̋ Φορολογικέ̋ Απαιτήσει̋     

Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγή̋ 

ομολόγων PSI (ν. 4046/2012) 123.655.011,67 (4.263.965,92) - 119.391.045,75 

Υποχρεώσει̋ καθορισμένων παροχών   

προ̋ του̋ εργαζομένου̋ 3.308,92            78,92 163,59 3.551,43 

 123.658.320,59 (4.263.887,00) 163,59 119.394.597,18 
          

Αναβαλλόμενε̋ Φορολογικέ̋ Υποχρεώσει̋ - - - - 
          

Υπόλοιπο αναβαλλόμενη̋ φορολογική̋ 

απαίτηση̋ στον Ισολογισμό 123.658.320,59 (4.263.887,00) 163,59 119.394.597,18 

     

  Αναγνώριση στην  

  

Υπόλοιπο 

1.3.2013 

Κατάσταση 

αποτελεσμάτων Καθαρή θέση 

Υπόλοιπο 

31.12.2014 

Αναβαλλόμενε̋ Φορολογικέ̋ Απαιτήσει̋     

Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγή̋ 

ομολόγων PSI (ν. 4046/2012) 127.918.977,59 (4.263.965,92) - 123.655.011,67 

Υποχρεώσει̋ καθορισμένων παροχών   

προ̋ του̋ εργαζομένου̋ - 3.135,53 173,39 3.308,92 

 127.918.977,59 (4.260.830,39) 173,39 123.658.320,59 
          

Αναβαλλόμενε̋ Φορολογικέ̋ Υποχρεώσει̋ - - - - 
         

Υπόλοιπο αναβαλλόμενη̋ φορολογική̋ 

απαίτηση̋ στον Ισολογισμό 127.918.977,59 (4.260.830,39) 173,39 123.658.320,59 

     
 

Οι αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ συμψηφίζονται, όταν υπάρχει ισχύον νομικό δικαίωμα 

να συμψηφιστούν οι τρέχουσε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν 

οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματο̋ αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

Σημειώνεται ότι Το Ταμείο δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση λόγω σωρευμένων 

φορολογικών ζημιών. 

Με το άρθρο 5 του Ν.4303/17.10.2014 (Α΄ 136) και άλλε̋ διατάξει̋, οι αναβαλλόμενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ των 

εποπτευόμενων από την Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋ νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του 

Ν.4172/2013, που έχουν ή θα αναγνωριστούν και οι οποίε̋ προέρχονται από τη χρεωστική διαφορά του PSI και τι̋ 

συσσωρευμένε̋ προβλέψει̋ και λοιπέ̋ εν γένει ζημιέ̋ λόγω πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά με απαιτήσει̋ 

υφιστάμενε̋ μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2014, μετατρέπονται σε οριστικέ̋ και εκκαθαρισμένε̋ απαιτήσει̋ έναντι 

του Δημοσίου, σε περίπτωση που το λογιστικό, μετά από φόρου̋, αποτέλεσμα χρήσεω̋ είναι ζημία, σύμφωνα με τι̋ 

ελεγμένε̋ και εγκεκριμένε̋ από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οικονομικέ̋ καταστάσει̋. Η ένταξη στο 

Νόμο υλοποιείται με απόφαση τη̋ Γενική̋ Συνελεύσεω̋ των Μετόχων, αφορά σε φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ που 

γεννώνται από το έτο̋ 2016 και εφεξή̋, ενώ προβλέπεται η λήξη τη̋ εντάξεω̋ σε αυτόν με την ίδια διαδικασία και 

κατόπιν λήψεω̋ σχετική̋ εγκρίσεω̋ από την εκάστοτε Εποπτική Αρχή. Με το άρθρο 4 του Ν.4340/1.11.2015, 

τροποποιήθηκαν τα ανωτέρω ω̋ προ̋ το χρόνο εφαρμογή̋ του̋, ο οποίο̋ αναβάλλεται κατά ένα έτο̋. Επιπλέον και 

μεταξύ άλλων, περιορίζεται το ύψο̋ του ποσού τη̋ αναβαλλόμενη̋ φορολογική̋ απαίτηση̋ που εμπίπτει στο 

πλαίσιο των εν λόγω διατάξεων, στο ποσό που αφορά στη χρεωστική διαφορά του PSI και στι̋ προβλέψει̋ λόγω 
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πιστωτικού κινδύνου οι οποίε̋ έχουν λογισθεί μέχρι τι̋ 30 Ιουνίου 2015. Επίση̋ διευκρινίζεται ότι στι̋ περιπτώσει̋ 

μετατροπή̋ των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του 

Ελληνικού Δημοσίου δεν περιλαμβάνεται η «διαδικασία εξυγίανση̋» πιστωτικών ιδρυμάτων. Με ημερομηνία 

31.12.2015, το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων το οποίο εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογή̋ του 

εν λόγω Νόμου ανέρχεται σε € 119.391.045,75. 

 

29. Συναλλαγέ̋ με συνδεδεμένα μέρη 
 

29.1. Συναλλαγέ̋ με συνδεδεμένε̋ εταιρίε̋ 

Δεν υπάρχουν συναλλαγέ̋ με συνδεδεμένε̋ εταιρίε̋ στη χρήση 2015. 

 

29.2. Συναλλαγέ̋ με τη Διοίκηση 

Ω̋ συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βασικά διευθυντικά στελέχη 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24. 

Οι αμοιβέ̋ και οι μισθοί των μελών του Δ.Σ. οι οποίε̋ επιβάρυναν τα αποτελέσματα τη̋ περιόδου που έληξε την 31η  

Δεκεμβρίου 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2014, παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
1.1.2015 -31.12.2015 1.3.2013-31.12.2014 

- Αμοιβέ̋ 60.314,12 95.133,51- 

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του 

Ταμείου (και τι̋ οικογένειε̋ του̋).  

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη. 

 

30. Ενδεχόμενε̋ υποχρεώσει̋ 

30.1. Νομικέ̋ υποθέσει̋ 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015 υπήρχαν εκκρεμεί̋ επίδικε̋ νομικέ̋ υποθέσει̋ ω̋ εξή̋:  

Α) Υποθέσει̋ που αφορούν στην αναζήτηση συντάξεων που παράνομα εισέπραξαν συνδικαιούχοι λογαριασμών 

συνταξιούχων που απεβίωσαν. 

Β) Αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου που άσκησε το ΤΕΑΙΤ με αίτημα την 

αποκατάσταση τη̋ ζημιά̋ που υπέστη από το PSI. 

Γ) Υποθέσει̋ που αφορούν το ακίνητο τη̋ πλατεία̋ Κάνιγγο̋ και την πρώην μισθώτρια «Παραλιακά Ξενοδοχεία ΑΕ». 

Δ) Προσφυγέ̋ κατά του Ταμείου σχετικά με τι̋ παροχέ̋. 

Ε) Αναγγελίε̋ από το Ταμείο στου̋ επόπτε̋ και εκκαθαριστέ̋ εταιρειών που οφείλουν παλαιέ̋ εισφορέ̋. 

Στ) Λοιπέ̋ αγωγέ̋ και προσφυγέ̋ κατά του Ταμείου. 
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Ζ) Αιτήσει̋ ακυρώσεω̋ στο ΣτΕ κατά τη̋ ΔΕΙΑ για χορήγηση στοιχείων στο Ταμείο. 

Δεν υπάρχουν άλλε̋ υποχρεώσει̋ και δεσμεύσει̋ του Ταμείου που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του. 

 

30.2. Εκκρεμεί̋ φορολογικοί έλεγχοι 

H φορολογικέ̋ δηλώσει̋ του Ταμείου για τι̋ χρήσει̋ 1.3.2013 – 31.12.2014 και 1.1.2015 – 31.12.2015, δεν έχουν 

εξετασθεί από τι̋ Φορολογικέ̋ Αρχέ̋. Κατά την εκτίμηση τη̋ Διοίκηση̋ οι πρόσθετοι φόροι που ενδεχομένω̋ 

καταλογιστούν σε βάρο̋ του Ταμείου δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώ̋ την χρηματοοικονομική του θέση. 

 

30.3. Λειτουργικέ̋ μισθώσει̋ 

Οι απαιτήσει̋ του Ταμείου από μισθώματα αφορούν μισθώσει̋ κτιρίων ιδιοκτησία̋ του. 

 

Τα συνολικά έσοδα από λειτουργικέ̋ μισθώσει̋ για το 2015 ανήλθαν σε € 31.050,74 και για το 2014 σε € 71.416,75 

και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό “Ενοίκια κτιρίων”. 

 

31. Γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα 

οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική̋ Πληροφόρηση̋ 

(Δ.Π.Χ.Π.). 

 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016 

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλο̋ Ο Προϊστάμενο̋ των 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
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