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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ 

 

   Αθήνα, 6 Ιουλίου 2020 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ 

 

Προς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 

 - Επικούρησης Ασφαλιστών και 

 Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 

 (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.) 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(6η Διαχειριστική χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019) 

του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης Ασφαλιστών και 

Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 

 (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.) 

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 1.1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

  Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια του ελέγχου που έγινε επί των 

Οικονομικών Καταστάσεων της 6ης διαχειριστικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019 του 

Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού 

Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.) (εφ’ εξής Ταμείο) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 80/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αποτελεί συνέχεια της 
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αντίστοιχης Εκθέσεως Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή που χορηγήσαμε με ημερομηνία 6 

Ιουλίου 2020. 

  Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019 εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, με την υπ’ αριθμό 390/03.07.2020 (θέμα 2ο) 

απόφασή του. 

 

  Οι οικονομικές καταστάσεις για την υπό έλεγχο χρήση, όπως και για την 

προηγούμενη, καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 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, όπως 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 ως ακολούθως: «3. Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 

1, όπως συμπληρώνεται με το άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 

εφαρμόζεται από όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, 

συμπεριλαμβανομένων και των Ταμείων ή λογαριασμών Πρόνοιας, Αλληλοβοηθείας, 

Υγείας και λοιπά από 1ης Ιανουαρίου 2008. Οι ανωτέρω Οργανισμοί παράλληλα με την 

υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος υποχρεούνται στην κατάρτιση 

των οικονομικών τους καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) 

από 1ης Ιανουαρίου του 2015.». 

 
  Ο έλεγχος της χρήσης μας ανατέθηκε με την υπ’ αριθμό 332/17.10.2019 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.  

 
  Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου, οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση συνολικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

 

  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 

όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Είμαστε ανεξάρτητοι από το 

Ταμείο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο 
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των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές 

μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

  Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση της ικανότητας του Ταμείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το Ταμείο ή να 

διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες. 

 

  Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 

περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, 

αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, 

όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να 

αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται 

με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ 

όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση 

και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

 

  Στη διάρκεια του ελέγχου τέθηκαν υπόψη μας τα βιβλία και στοιχεία που 

τηρήθηκαν και μας παρασχέθηκαν οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. 
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 1.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 1.2.1 Σύσταση 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ Β411-22.2.2013): 

Ο «Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων» του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα 

(ΤΕ−ΑΙΤ)», ο οποίος κατά τον Ν. 3655/2008 αποτελεί καθολικό διάδοχο του ΝΠΔΔ με 

την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού 

Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» μετατρέπεται αυτοδικαίως σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής 

επικουρικής ασφάλισης 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 προαναφερθείς Τομέας 

μετατρέπεται σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 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)». 

 
 1.2.2 Σκοπός 

 
Ο σκοπός του Ταμείου είναι η υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση των 

ασφαλισμένων κατά των κινδύνων αναπηρίας, ατυχήματος και γήρατος, καθώς και 

των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση θανάτου του προστάτη 

ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. 

 
 1.2.3 Πόροι 

 
Πόροι του Ταμείου είναι οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, οι εισφορές 

αναγνώρισης γάμου, οι εισφορές όσων συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλιση, κάθε 

είδους πρόσοδοι της περιουσίας του Ταμείου, χαριστικές ή μη καταβολές προς το 

Ταμείο και εν γένει κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 
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 1.3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
 
  Στα επόμενα κεφάλαια 2, 3 και 4 περιλαμβάνονται αναλύσεις, διευκρινίσεις, 

σχόλια, παρατηρήσεις και υποδείξεις, που προέκυψαν από τον έλεγχο των επί μέρους 

λογαριασμών Ενεργητικού, Παθητικού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Ταμείου. 

 

  Σημειώνεται ότι στην παρούσα χρήση καταρτίστηκαν για πρώτη φορά 

ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για κάθε κλάδο του Ταμείου (Κλάδος Λειτουργίας και 

Κλάδος Πρόνοιας - κατασκηνώσεις). Ωστόσο λόγω του πολύ μικρού συγκριτικά μεγέθους 

του κλάδου Πρόνοιας έναντι του Κλάδου Λειτουργίας δεν έχει γίνει επιμερισμός των 

γενικών εξόδων του Ταμείου ανά κλάδο. 

 

 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
 2.1. Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 

 
 2.1.1. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  

  2019 2018 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 433.173,83 411.158,49 

 
  Στο ανωτέρω κονδύλι αποτυπώνεται συγκεντρωτικά η 

ιδιοχρησιμοποιούμενη ακίνητη και κινητή περιουσία του Ταμείου με την αξία κτήσης 

της μείον τις αποσβέσεις μέχρι και την 31.12.2019. 

 
  Αναλυτικά ανά κατηγορία περιουσιακού στοιχείου έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ  
Οικόπεδα Κτίρια 

Έπιπλα και 
Η/Υ Σύνολο 

Κόστος     
1η Ιανουαρίου 2018 73.854,34 317.903,38 307.613,23 699.370,95 
Προσθήκες -    - 29.419,15 29.419,15 
Επανεκτίμηση εύλογης αξίας 4.145,66    8.464,87 -    12.610,53 

31η Δεκεμβρίου 2018 78.000,00 326.368,25 337.032,38 741.400,63 

1η Ιανουαρίου 2019 78.000,00 
    

326.368,25 
       

337.032,38 
        

741.400,63 
Προσθήκες -    -    15.738,01 15.738,01 
Επανεκτίμηση εύλογης αξίας 3.420,00    26.613,32 -   30.033,32 

31η Δεκεμβρίου 2019 81.420,00 352.981,57 352.770,39 787.171,96 

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις     
1η Ιανουαρίου 2018 - (46.315,30) (258.701,17) (305.016,47) 
Αποσβέσεις χρήσης - (9.052,95) (16.172,72) (25.225,67) 
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31η Δεκεμβρίου 2018 -    (55.368,25) (274.873,89) (330.242,14) 

1η Ιανουαρίου 2018 - (55.368,25) (274.873,89) (330.242,14) 
Αποσβέσεις χρήσης  (9.033,32) (14.722,67) (23.755,99) 

31η Δεκεμβρίου 2019 - (64.401,57) (289.596,56) (353.998,13) 

Αναπόσβεστη αξία την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 

     
78.000,00 

   
271.000,00 62.158,49 411.158,49 

Αναπόσβεστη αξία την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 

     
81.420,00 

   
288.580,00 63.173,83 433.173,83 

 

  Σχετικά με την αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων (γήπεδα & κτίρια) του 

Ταμείου σημειώνουμε τα εξής: 

 

  Τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του το Ταμείο είναι τα παρακάτω, όπως 

προκύπτουν από σχετική αίτηση την 10.4.2013 του Ταμείου προς το 

Υποθηκοφυλακείο Αθηνών για τη μεταγραφή τους στο νέο όνομα του Ταμείου (ΤΕΑ-

ΕΑΠΑΕ): 

 
Ακίνητο οδού Κυψέλης αρ.74 2 υπόγειες αποθήκες (Υ1 & Υ9) 

 2 ισόγεια καταστήματα (Ι1 & Ι2) 

Ακίνητο οδού Πατησίων αρ.48 4 γραφεία 2ου ορόφου (Β1, Β2, Β3, Β4) 

 2 γραφεία 3ου ορόφου (Γ1 & Γ2) 

 1 γραφείο 5ου ορόφου (Ε3) 

Ακίνητο πλατείας Κάνιγγος Κτίριο ξενοδοχείου αποτελούμενο από 

ισόγειο, οκτώ ορόφους και δύο υπόγεια  

 

  Στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται η αξία των 2 γραφείων 

3ου ορόφου (Γ1 & Γ2) επί του ακινήτου της οδού Πατησίων αρ.48 καθώς και η 

αναλογία τους επί της αξίας του οικοπέδου. Τα ακίνητα αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται από 

το Ταμείο για τη στέγαση των υπηρεσιών του. 

 

  Η αξία τους προέκυψε με βάση την εκτίμηση εύλογης αξίας κατά την 

31.12.2019 για σκοπούς Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που 

καταρτίστηκε από Εκτιμητή το Μάρτιο 2020 κατόπιν σχετικής εντολής της Διεύθυνσης 

του Ταμείου. 

 



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε Εμπιστευτική 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Δημήτριος Κ. Δράκος 

Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. 

Έκθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 
 7 

  Οι αποσβέσεις χρήσης για τα κτίρια διενεργήθηκαν ανάλογα με τα έτη 

υπολειπόμενης ζωής τους (30 έτη). Οι αποσβέσεις για τα έπιπλα και τους Η/Υ 

διενεργήθηκαν ανάλογα με την εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής τους (έπιπλα και 

λοιπός εξοπλισμός 10 έτη, Η/Υ 5 έτη). 

 

  Ανάλυση προκύπτει από το Μητρώο Παγίων που τηρεί το Ταμείο. 

  Σχετικά με τη διαχειριστική παρακολούθηση των ενσώματων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων δεν τέθηκαν υπόψη μας καταστάσεις φυσικής απογραφής 

τους. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνεται σε κάθε χρήση, απογραφή των κινητών 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, ή αν αυτό είναι εξαιρετικά δυσχερές, 

τουλάχιστον αυτών που η αξία και η φύση τους επιβάλει πιο αυστηρή διαχειριστική 

παρακολούθηση. 

 
 2.1.2. Επενδύσεις σε ακίνητα 

  2019 2018 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 4.774.000,00 3.755.000,00 

 

  Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν την αξία των λοιπών ακινήτων του 

Ταμείου, εκτός αυτών που ιδιοχρησιμοποιεί. 

 
Ποσά σε ευρώ 31.12.2019 31.12.2018 

Εύλογη αξία 1η Ιανουαρίου 3.755.000,00 3.511.522,22 

Προσθήκες 0,00    0,00    

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας 1.019.000,00 243.477,78 

31η Δεκεμβρίου 4.774.000,00 3.755.000,00 

 

  Η εύλογη αξία των γηπέδων και των κτιρίων του Ταμείου υπολογίστηκε με 

βάση τις εκτιμήσεις εύλογης αξίας κατά την 31.12.2018 και 31.12.2019 για σκοπούς 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που καταρτίστηκαν από Εκτιμητή 

κατόπιν σχετικών εντολών της Διεύθυνσης του Ταμείου. 

 
  Αναλύεται ανά ακίνητο ως εξής: 

 31.12.2019 
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Ακίνητο Πατησίων αρ.48 Ε’ όροφος 127.000,00 

Ακίνητο Πατησίων αρ.48 Β’ όροφος 237.000,00 

Ακίνητο Κυψέλης 74 283.000,00 

Ακίνητο Χαλκοκονδύλη 12 & Κάνιγγος 21 4.127.000,00 

Σύνολο 4.774.000,00 

 

 2.1.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
  2019 2018 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 9.952,55 7.505,61 

 
  Στο ανωτέρω κονδύλι αποτυπώνονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του 

Ταμείου (λογισμικά προγράμματα) με την αξία κτήσης τους μείον τις αποσβέσεις μέχρι 

και την 31.12.2019. 

 
  Αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ   Λογισμικό Η/Υ  

Κόστος  
1η Ιανουαρίου 2018 94.257,57 

Προσθήκες 4.698,00 

31η Δεκεμβρίου 2018 98.955,57 

1η Ιανουαρίου 2019 98.955,57 

Προσθήκες 5.399,00 

31η Δεκεμβρίου 2019 104.354,57 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
1η Ιανουαρίου 2018 (89.216,97) 

Αποσβέσεις χρήσης (2.232,99) 

31η Δεκεμβρίου 2018 (91.449,96) 

1η Ιανουαρίου 2018 (91.449,96) 

Αποσβέσεις χρήσης (2.952,06) 

31η Δεκεμβρίου 2019 (94.402,02) 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2018 7.505,61 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2019 9.952,55 

 
  Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν ανάλογα με την εκτιμώμενη διάρκεια 

ωφέλιμης ζωής τους (5 έτη). Ανάλυση προκύπτει από το Μητρώο Παγίων που τηρεί το 

Ταμείο. 



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε Εμπιστευτική 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Δημήτριος Κ. Δράκος 

Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. 

Έκθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 
 9 

 
 2.1.4. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά  

περιουσιακά στοιχεία 

  2019 2018 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 9.286.887,74 9.286.887,74 

 
  Το ανωτέρω ποσό αφορά τη συμμετοχή στην αύξηση του Συνεταιριστικού 

Κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, α) με την απόκτηση 2.631.579 

συνεταιριστικών μερίδων ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη, έναντι ποσού € 

1.500.000,00 σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 264/27.12.2018 (θέμα 2) απόφαση του ΔΣ 

του Ταμείου, κατόπιν εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου, β) με την 

απόκτηση 6.363.638 συνεταιριστικών μερίδων ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη, 

έναντι ποσού € 3.500.000,00 σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 78/3.12.2015 (θέμα 2) 

απόφαση του ΔΣ του Ταμείου, κατόπιν εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής του 

Ταμείου και γ) με την απόκτηση στη χρήση 2017 5.263.158 συνεταιριστικών μερίδων 

ονομαστικής αξίας € 0,57 έκαστη έναντι ποσού € 3.000.000,00, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμό 160/10.6.2017 (θέμα 2) απόφαση του ΔΣ του Ταμείου, κατόπιν εισήγησης της 

Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου. 

Το Ταμείο κατέχει 17.767.147 συνεταιριστικές μερίδες (με δικαίωμα ψήφου) 

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου που ανέρχονται σε ποσοστό 49,64% επί 

συνόλου 35.791.401 συνεταιριστικών μερίδων (με δικαίωμα ψήφου) της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 τέταρτο εδάφιο 

του ν. 1667/1986 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 αρ. 7 του Καταστατικού, τα δικαιώματα 

ψήφου που μπορεί να ασκεί το Ταμείο στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Ηπείρου 

ανέρχονται σε ποσοστό 33,33% του συνολικού αριθμού ψήφων, που υπολογίζονται 

βάσει του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων της Τράπεζας. Επίσης, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2α του ν. 1667/1986 σε συνδυασμό με 

το άρθρο 14 αρ. 10 του Καταστατικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, το 

Ταμείο έχει ορίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω Τράπεζας ένα εκτελεστικό 

μέλος (τη Διευθύνουσα Σύμβουλο) και δύο μη εκτελεστικά μέλη. Στο 11μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου συμμετέχει επίσης και ο Πρόεδρος 

του Ταμείου, εκλεγείς από τη Γενική Συνέλευση των συνεταίρων της Τράπεζας με τις 

ψήφους των λοιπών συνεταίρων και χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου. 
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Η αξία της ανωτέρω συμμετοχή ανέρχεται, κατά την 31.12.2019, σε € 

9.286.887,74 κατά την αναλογία επί του ποσοστού συμμετοχής του Ταμείου, στο 

σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, σύμφωνα με τις 

τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της με ημερομηνία 31.12.2018. Η 

διαφορά από την αποτίμηση (ζημιά) ποσού € 713.112,30, εμφανίζεται στο κονδύλι του 

ισολογισμού «Αποθεματικά». Εκκρεμεί η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των 

Συνεταίρων της Τράπεζας των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019. 

 

 2.1.5. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

 
  2019 2018 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 70.606.340,33 88.232.189,86 

 
  Το ανωτέρω ποσό αφορά κυρίως στο υπόλοιπο των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων που προέκυψαν κατά τη μετάβαση της 1.3.2013 στα ΔΠΧΑ, 

από τη ζημία από το PSI στη χρήση 2012 στα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και τις 

καταθέσεις στο Κοινό Κεφάλαιο Τράπεζας Ελλάδος που κατείχε το ΤΕΑΑΠΑΕ, 

συνολικού ποσού (€ 441.099.922,71) και τη συνακόλουθη δυνατότητα συμψηφισμού 

του 1/30 της ζημιάς αυτής με τα φορολογητέα έσοδα για τα επόμενα 30 έτη (€ 

14.703.330,76 ανά έτος). 

 
  Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση υπολογίζεται ως το ποσό που το 

Ταμείο έχει τη δυνατότητα να συμψηφίζει με το φόρο εισοδήματος της κάθε χρήσης και 

προκύπτει σαν αναλογία της προαναφερόμενης ζημιάς επί τον τρέχοντα συντελεστή 

φόρου εισοδήματος (24%). Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

για τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα 

υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

  Στην παρούσα χρήση έγινε επανεκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 29% σε 24% για τις 

χρήσεις από 1.1.2019 με αποτέλεσμα να μειωθεί το υπολειπόμενο ποσό της 

31.12.2019 κατά € 15.211.295,03, ήτοι από € 88.225.511,19 σε € 73.014.216,16. Η 
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μείωση προκύπτει από τη χρηματοοικονομική προβολή σε βάθος 25 ετών 

(υπολοιπόμενα έτη για αναγνώριση της ζημιάς από το PSI) των φορολογητέων κερδών 

που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ταμείου. Το 

ποσό του αναβαλλόμενου φόρου που επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 

ανέρχεται σε € 2.417.022,33. 

 
  Το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της 

31/12/2019 αναλύεται ως εξής: 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά την 1.3.2013 

(€ 441.099.922,71 Χ συντελεστή φόρου 29%) 127.918.977,59 

Μείον: Μεταφορά 1/30 στη δήλωση χρήσης 2014 (4.263.965,92) 

Πλέον: Αναβαλ. φορολ. απαιτήσεις από πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού χρήσης 2014 3.308,92 

Υπόλοιπο 31.12.2014 123.658.320,59 

Μείον: Μεταφορά 1/30 στη δήλωση χρήσης 2015 (4.263.965,92) 

Πλέον: Αναβαλ. φορολ. απαιτήσεις από πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού χρήσης 2015 242,51 

Υπόλοιπο 31.12.2015 119.394.597,18 

Μείον: Μεταφορά 1/30 στη δήλωση χρήσης 2016 (4.263.965,92) 

Πλέον: Αναβαλ. φορολ. απαιτήσεις από πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού χρήσης 2016 87,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 115.130.718,26 

Επανεκτίμηση (μείωση) αναβαλλόμενου φόρου (19.843.527,73) 

 95.287.190,53 

Μείον: Μεταφορά 1/27 στα αποτελέσματα χρήσης 2017 (3.529.020,45) 

Υπόλοιπο 31.12.2017 91.758.170,08 

Πλέον: Αναβαλ. φορολ. απαιτήσεις από πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού χρήσης 2018 3.040,23 

Μείον: Μεταφορά 1/27 στα αποτελέσματα χρήσης 2018 (3.529.020,45) 

Υπόλοιπο 31.12.2018 88.232.189,86 

Επανεκτίμηση (μείωση) αναβαλλόμενου φόρου (15.211.295,02) 

Μείον: Μεταφορά 1/25 στα αποτελέσματα χρήσης 2018 (2.417.022,33) 

Πλέον: Αναβαλ. φορολ. απαιτήσεις από πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού χρήσης 2019 2.467,82 

Υπόλοιπο 31.12.2019 70.606.340,33 
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 2.1.6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

  2019 2018 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 179,93 179,93 

 

  Το ανωτέρω ποσό αφορά σε εγγύηση που δόθηκε στη Δ.Ε.Η. σε 

προηγούμενη χρήση από το ΤΕΑΑΠΑΕ για το ακίνητο της πλατείας Κάνιγγος (πρώην 

ξενοδοχείο Ερέτρια). 

 

 2.2. Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 

 

 .2.1 Ασφαλιστικές απαιτήσεις  

  2019 2018 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 10.584.034,59 10.336.232,99 

 

  Παρατίθεται ανάλυση των ασφαλιστικών απαιτήσεων κατά την 31.12.2019 

και κατά την 31.12.2018. 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Εισφορές επί της παραγωγής 35.922,12 34.981,38 

Εργοδοτικές εισφορές 678.782,10 602.766,65 

Υπαλληλικές εισφορές 213.543,12 264.310,94 

Πρόστιμα παρελθόντων ετών 442.759,47 533.497,81 

Εισφορές πρακτορείων 242.694,59 289.408,00 

Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας 289.419,45 318.123,99 

Επισφαλείς απαιτήσεις παλαιών ετών 14.026.284,01 14.026.284,01 

Απαιτήσεις από το Κ.Ε.Α.Ο. 1.138.512,48 675.200,01 

Απαιτήσεις από εργοδοτικές εισφορές 

εισπρακτέες την επόμενη χρήση  3.141.567,19 2.969.015,40 

Απαιτήσεις από εισφορές ασφαλισμένων 

εισπρακτέες την επόμενη χρήση 999.533,52 939.003,54 

Απαιτήσεις από εισφορές παραγωγής 

εισπρακτέες την επόμενη χρήση 329.921,20 191.959,42 

Απαιτήσεις από εκκαθάριση ετήσιου δείκτη 4.010.777,40 3.993.722,88 

Σύνολο 25.549.716,65 24.838.274,03 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

από εισφορές (15.165.955,03) (14.702.314,01) 
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Σύνολο απαιτήσεων από ασφαλιστικές 

εισφορές 10.383.761,62 10.135.960,02 

   

Απαιτήσεις από άλλα Ταμεία για συμμετοχή 

σε δαπάνες συνταξιοδότησης 200.272,97 200.272,97 

Γενικό σύνολο ασφαλιστικών απαιτήσεων  10.584.034,59 10.336.232,99 

 

  Για τα ανωτέρω ποσά σημειώνουμε τα εξής: 

 

  α) Οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες και πρακτορεία επί της 

παραγωγής και επί των αποδοχών των ασφαλισμένων αποτελούν το κύριο έσοδο του 

Ταμείου. 

  Το Ταμείο λαμβάνει ηλεκτρονικά από τους εργοδότες των ασφαλισμένων 

του μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτουν οι εισφορές τους 

που οφείλουν να καταβάλουν εντός του επόμενου μήνα. Επίσης οι εργοδότες 

υποβάλουν ηλεκτρονικά πίνακες με τη μηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων για κάθε 

κλάδο, από τους οποίους προκύπτουν οι εισφορές επί της παραγωγής τους, τις οποίες 

οφείλουν να καταβάλλουν στο Ταμείο εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών. Με βάση 

τα ανωτέρω ληφθέντα στοιχεία, γίνεται η ενημέρωση του μηχανογραφικού 

προγράμματος παρακολούθησης απαιτήσεων, χρεώνοντας τους αντίστοιχους 

εργοδότες, χωρίς να ελεγχθούν περαιτέρω τα παραπάνω στοιχεία. Ακολούθως, με τις 

εισπράξεις γίνεται η αντίστοιχη ενημέρωση του μηχανογραφικού προγράμματος, ώστε 

να προκύψει το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό ανά εργοδότη (εταιρεία ή πρακτορείο). 

Τέλος, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας γίνεται και η ενημέρωση της ατομικής καρτέλας 

του κάθε ασφαλισμένου με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί για λογαριασμό του. 

  Επισημαίνουμε ότι στη χρήση 2019, όπως και στις προηγούμενες, δεν 

υπήρχε άμεση σύνδεση των λογαριασμών απαιτήσεων και εσόδων από ασφαλιστικές 

εισφορές, με το πρόγραμμα παρακολούθησης απαιτήσεων. 

  Η ενημέρωση της γενικής λογιστικής με τις κινήσεις του μηχανογραφικού 

προγράμματος, για τους λογαριασμούς απαιτήσεων από ασφαλιστικές εισφορές, 

γίνεται στο τέλος της κάθε χρήσης, κατά τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. Η ενημέρωση της γενικής λογιστικής για τους λογαριασμούς εσόδων 

από ασφαλιστικές εισφορές γίνεται μηνιαία με τα ποσά των εισπράξεων. 



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε Εμπιστευτική 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Δημήτριος Κ. Δράκος 

Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. 

Έκθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 
 14 

  Αποτέλεσμα της ανωτέρω πρακτικής είναι να μην παρέχεται από τη γενική 

λογιστική κανένα στοιχείο ή πληροφορία στη διάρκεια του έτους ως προς το ύψος των 

απαιτήσεων. Συστήνουμε την ταυτόχρονη ενημέρωση της γενικής λογιστικής με το 

πρόγραμμα παρακολούθησης απαιτήσεων, ώστε α) να επιτυγχάνεται απευθείας 

ενημέρωση για τις απαιτήσεις και τα έσοδα και να παρέχονται κάθε στιγμή οι 

απαραίτητες πληροφορίες από τη λογιστική στα όργανα και τη διοίκηση του Ταμείου, 

β) να καλύπτεται η υποχρέωση τήρησης του ΠΔ 80/1997 και γ) και πιο σημαντικό, να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος λαθών που πιθανόν να ανακύψουν από την ενημέρωση στο 

τέλος της χρήσης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής εσόδων και απαιτήσεων. 

  Αναμένεται η υλοποίηση της σύνδεσης του μηχανογραφικού προγράμματος 

με τη γενική λογιστική, ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόματη ενημέρωση της γενικής 

λογιστικής, να είναι εφικτή η εξαγωγή στοιχείων από αυτή και ο έλεγχος τους και τέλος 

να καλύπτεται η υποχρέωση τήρησης του ΠΔ 80/1997. 

  Σύμφωνα με την παρ 1.1.106 του Π.Δ. 80/1997 «Κλαδικό Σχέδιο Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης» σχετικά με την τήρηση του λογαριασμού «Απαιτήσεις από 

ασφαλιστικές εισφορές» αναφέρονται τα εξής: 

«4. Σε κάθε Οργανισμό πρέπει να λειτουργούν αναλυτικά Μητρώα Ασφαλισμένων και 

Εργοδοτών, που είναι η τελευταία βαθμίδα του λογαριασμού 30 (δηλαδή του 

λογαριασμού «Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές»). Κάθε χρέωση που αφορά 

εισφορές ή κρατήσεις οποιασδήποτε μορφής, θα πρέπει σε επίπεδο λογαριασμού 

τελευταίας βαθμίδας, να καταχωρείται στα αναλυτικά Μητρώα. Στα ίδια Μητρώα θα 

καταχωρούνται και οι πιστώσεις που αφορούν την είσπραξη αυτών των απαιτήσεων, 

τα δε αναλυτικά ισοζύγιά τους θα παρέχουν, αναλυτικά, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

από τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες που απασχολούν ασφαλισμένους του 

Οργανισμού, ή σε σπάνιες περιπτώσεις, των αντίστοιχων υποχρεώσεων. 

5. Η μηχανογραφική υποστήριξη της παραγράφου 1.1.104 «Γενικές αρχές 

μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων», πρέπει να παρέχει 

απαραίτητα τη δυνατότητα μηχανογραφικής παρακολούθησης των Μητρώων 

Ασφαλισμένων και Εργοδοτών και σε περίπτωση ύπαρξης ιδιαίτερης εφαρμογής για 

αυτά τα Μητρώα, την αυτόματη ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής με τις κινήσεις 

τους.». 
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  Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν καταστάσεις εισφορών από τους 

εργοδότες ή δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους, αποστέλλεται e-mail προς 

ενημέρωσή τους μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι στην 

περίπτωση που δεν υποβληθούν οι καταστάσεις από τους εργοδότες, δεν γίνεται 

ενημέρωση των χρεώσεων στο πρόγραμμα και κατά συνέπεια δεν εμφανίζονται οι 

απαιτήσεις αυτές στα βιβλία του ταμείου. 

  Επίσης για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων, το Ταμείο, στα 

πλαίσια και του άρθρου 19 του Ν.4331/2015, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές την 

παροχή στοιχείων. Έως σήμερα, παρά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν 

παρασχεθεί τα σχετικά στοιχεία από το ΕΦΚΑ για την επαλήθευση των εισφορών των 

εργαζομένων και από την Τράπεζα Ελλάδος για την επαλήθευση των εισφορών επί 

της παραγωγής, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει επαλήθευση της λογιστικής και 

του προγράμματος παρακολούθησης των εισφορών για το σύνολο των απαιτήσεων. 

  Οι απαιτήσεις από την εκκαθάριση του ετήσιου δείκτη αφορούν υπόλοιπο 

απαιτήσεων από εισφορές εργοδοτών για τη χρήση 2019, βάσει του νέου τρόπου 

υπολογισμού εισφορών που προβλέπεται από το καταστατικό του Ταμείου. 

  Σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού του ΤΕΑΕΑΠΑΕ (ΦΕΚ 

3810/30.10.2017), άρθρο 8 παρ. 1.1.2, πόροι του Ταμείου είναι οι εισφορές εργοδοτών 

και εργαζομένων, οι εισφορές αναγνώρισης γάμου, οι εισφορές όσων συνεχίζουν 

προαιρετικά την ασφάλιση, κάθε είδους πρόσοδοι της περιουσίας του Ταμείου, 

χαριστικές ή μη καταβολές προς το Ταμείο και εν γένει κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Οι 

εισφορές (εργοδοτικές και εργαζομένων) επί των αποδοχών έμμισθων ασφαλισμένων 

καταβάλλονται για αποδοχές 14 μηνών κατ’ έτος, ενώ οι εισφορές των μη έμμισθων 

καταβάλλονται για αποδοχές 12 μηνών κατ’ έτος. 

 

  Αναλυτικότερα: Οι εισφορές των εργοδοτών για το σύνολο των 

εργαζομένων, οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στο Ταμείο, υπολογίζονται από 

1.1.2016 επί διπλής βάσης ως ακολούθως: α) Ποσοστό 6% επί της μισθοδοσίας κάθε 

εργαζομένου, με όριο ανώτατου μισθού το ποσό των € 1.750,00 και β) ποσοστό επί 

της παραγωγής ασφαλίστρων για κάθε ασφαλιστικό κλάδο τον οποίο ασκούν όπως 

προβλέπει το καταστατικό του Ταμείου. Το συνολικό ποσό που προκύπτει από τον 

υπολογισμό των εισφορών των ως άνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί των δύο 

βάσεων (α & β), αθροίζεται και διαιρείται δια του ποσού της συνολικής ετήσιας 
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μισθοδοσίας των εργαζομένων αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίοι υπάγονται 

υποχρεωτικά στο Ταμείο. Το ποσοστό που προκύπτει, ως ποσοστό επί της συνολικής 

μισθοδοσίας των ως άνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως προηγουμένως 

προσδιορίζεται, (ενιαίο ποσοστό) χρησιμοποιείται προκειμένου να υπολογίζει καθεμία 

από αυτές τις εργοδοτικές επιχειρήσεις τις εισφορές που οφείλει υπέρ του ΤΕΑ-

ΕΑΠΑΕ.  

  Οι ετήσιες εισφορές καθεμίας ασφαλιστικής επιχείρησης ισούνται με το 

ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ενιαίου ποσοστού επί της συνολικής 

ετήσιας μισθοδοσίας των εργαζομένων της, οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στο 

Ταμείο. Η τιμή του παραπάνω ποσοστού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: 

 

 Για τα έτη 2016-2010 την τιμή του 12% 

 Για τα έτη 2021-2025 την τιμή του 11% 

 Για τα έτη 2026 και μετά την τιμή του 8% 

 

  Οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση του ετήσιου δείκτη 

παρακολουθούνται σε ιδιαίτερη μηχανογραφική εφαρμογή και μόλις οριστικοποιηθεί 

ενσωματώνεται στο μηχανογραφικό πρόγραμμα του Ταμείου. 

 

  Επίσης, οι απαιτήσεις προαιρετικής ασφάλισης και αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας παρακολουθούνται σε ιδιαίτερη μηχανογραφική εφαρμογή. 

Συστήνουμε την ενσωμάτωσή τους στο μηχανογραφικό πρόγραμμα του Ταμείου, ώστε 

να είναι ευχερής ο έλεγχος επί των εισφορών αυτών. 

 

  Κατά τη διενέργεια του ελέγχου μας προβήκαμε σε συμφωνία του 

μηχανογραφικού προγράμματος παρακολούθησης των απαιτήσεων του Ταμείου με τα 

υπόλοιπα της γενικής λογιστικής για την 31.12.2019. Από τη συμφωνία προέκυψαν τα 

εξής: 

 
Απαιτήσεις από εισφορές (Κ.Α.30) 17.067.917,34 

Απαιτήσεις από εργοδοτικές εισφορές και εισφορές ασφαλισμένων 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Κ.Α. 36.02) 4.141.100,71 
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Απαιτήσεις από εισφορές παραγωγής εισπρακτέες την επόμενη 

χρήση (Κ.Α. 36.02) 329.921,20 

Απαιτήσεις από εκκαθάριση ετήσιου δείκτη (Κ.Α. 36.02)   4.010.777,40 

 25.549.716,65 

Μείον: Υποχρεώσεις επιστροφής εισφορών (Κ.Α. 56.01)  -3.628.064,63 

Σύνολο απαιτήσεων εισφορών σε λογιστική 21.921.652,02 

Ως υπόλοιπο απαιτήσεων από μηχανογραφικό πρόγραμμα 

παρακολούθησης 21.926.080,61 

Διαφορά        (4.428,59) 

 
  Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου, σε περίπτωση καθυστέρησης 

απόδοσης οφειλών επιβάλλεται προσαύξηση ίση με τον τόκο υπερημερίας όπως 

αυτός αναφέρεται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Το Ταμείο κατά πάγια 

τακτική απεικονίζει τις προσαυξήσεις αυτές σε λογαριασμό απαιτήσεων. 

 
  Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις απαιτήσεις από εταιρείες και 

πρακτορεία, όπως αυτές αναλύονται στο μηχανογραφικό πρόγραμμα 

παρακολούθησής τους, προέκυψε ότι μεγάλο μέρος αυτών παραμένουν ακίνητες από 

προηγούμενες χρήσεις. Πολλά από αυτά προέρχονται από εταιρείες και πρακτορεία 

που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Η συνολική αξία των απαιτήσεων αυτών 

ανέρχεται σε € 14.026.284,01. Το Ταμείο διενήργησε ισόποσες προβλέψεις για πιθανή 

ζημιά από τη μη είσπραξή τους. Τέλος, έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες για την 

είσπραξή τους. 

 

  Οι απαιτήσεις από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών «Κ.Ε.Α.Ο» 

αφορούν σε καθυστερούμενες απαιτήσεις από εισφορές που εκχωρήθηκαν στο ΚΕΑΟ 

για είσπραξη. Για τις απαιτήσεις αυτές σχηματίστηκε στη χρήση 2019 πρόσθετη 

πρόβλεψη για πιθανή ζημιά από τη μη είσπραξή τους € 463.312,47, η οποία 

εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις μειωτικά των απαιτήσεων από εισφορές. 

Συνολικά ο σχηματισμός πρόβλεψης για πιθανή ζημιά από τη μη είσπραξή των 

απαιτήσεων από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών «Κ.Ε.Α.Ο» ανήλθε σε 

ποσό € 1.138.512,48. 
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  Στο τέλος της παρούσας έκθεσης παρατίθεται συνημμένος πίνακας με 

ανάλυση των ανωτέρω υπολοίπων ανά εταιρεία και πρακτορείο. 

 
 β) Οι Απαιτήσεις από άλλα Ταμεία για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 

€ 200.272,97 αναλύονται κατά την 31.12.2019 σε: 

 

ΤΕΑΙΤ – ΤΕΑΧ 10.655,40 

ΤΑΠ ΟΤΕ 8.268,56 

ΤΕΑΠΑΕ κλάδος επικουρικής 3.956,59 

ΤΕΑΥΕΚ 123.710,52 

ΤΕΑ προσωπικού πετρελαιοειδών. 2.662,20 

ΤΕΑΔ 11.847,12 

ΤΑΔΚΥ 9.356,93 

Λ/σμός επικουρ. προσωπικού ΕΤΕ  19.366,47 

ΤΕΑΔΥ 9.696,67 

ΤΑΥ Αστυνομίας πόλεων        752,51 

Σύνολο 200.272,97 

 
  Οι απαιτήσεις από τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία αφορούν τη συμμετοχή τους 

σε συντάξεις που απέδωσε το Ταμείο σε ασφαλισμένους του, οι οποίοι είχαν 

προηγούμενα έτη ασφάλισης σε αυτά, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε έως 

7.1.2014. 

  Όπως προέκυψε από τον έλεγχό μας, οι ανωτέρω απαιτήσεις από 

ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ποσού € 200.272,97 παραμένουν ακίνητες από 

προηγούμενες χρήσεις και χρήζουν διερεύνησης και τακτοποίησης. 

  Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις όπως και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του 

Ταμείου σε άλλα ταμεία, δεν τηρούνται μηχανογραφικά. Συστήνουμε την 

παρακολούθησή τους σε κατάλληλο μηχανογραφικό πρόγραμμα και την περιοδική 

συμφωνία των υπολοίπων με τα άλλα ταμεία. 

 
 2.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

  2019 2018 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 9.924.487,24 13.602.042,76 

 

  Παρατίθεται ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων κατά την 31.12.2019 και 

κατά την 31.12.2018. 
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  31.12.2019  31.12.2018 

α) Απαιτήσεις από ενοίκια 342.681,31  342.681,31 

β) Απαιτήσεις από δάνεια 52.827,50  39.524,65 

γ) Προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι 2.917.831,99  5.666.131,54 

δ) Λοιπές απαιτήσεις 559,88  16.312,28 

ε) Παροχές συντάξεων προπληρωμένες 1.989.438,44  1.939.940,03 

στ) Πρόβλεψη τόκων ομολόγων εσωτερικού 3.340.742,21  4.645.554,33 

 Πρόβλεψη τόκων ομολόγων εξωτερικού 1.332.213,51  1.003.878,61 

 Πρόβλεψη τόκων προθεσμιακών καταθέσεων 0,00  156,16 

  9.976.294,84  13.654.178,91 

ζ) Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς  

            λοιπές απαιτήσεις      51.807,60         52.136,15 

 Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 9.924.487,24  13.602.042,76 

 

  Για τις ανωτέρω απαιτήσεις σημειώνουμε τα εξής: 

 

 α) Οι απαιτήσεις από ενοίκια της 31.12.2019 αναλύονται σε 

 

Καταστήματα (Κυψέλης 74) 15.529,68 

Γραφεία (Πατησιών 48) 3.087,39 

Ξενοδοχείο (Κάνιγγος) 272.256,64 

Επίδικες απαιτήσεις   51.807,60 

Σύνολο 342.681,31 

 

  Το ποσό των € 15.529,68 απαιτείται από τον μισθωτή του καταστήματος 

επί της οδού Κυψέλης 74 Μαχιμάρη Γρηγόριο για μισθώματα περιόδου Ιούνιου 2007 

– Μαΐου 2008. Με δικαστική απόφαση (2136/9.9.2008) υποχρεώνεται ο μισθωτής σε 

καταβολή ποσού € 8.304,52. Ωστόσο έως σήμερα δεν υπήρξε είσπραξή του. 

 

  Το ποσό των € 272.256,64 απαιτείται από την μισθώτρια του ξενοδοχείου 

επί των οδών Χαλκοκονδύλη 12 -14 & Κάνιγγος «Παραλιακά Ξενοδοχεία ΑΕ». 

Προκύπτει από μισθώματα και αναλογούν τέλος χαρτοσήμου επ’ αυτών περιόδου 

Ιουλίου - Νοεμβρίου 2010 € 229.154,21 και από μισθώματα και αναλογούν τέλος επ’ 

αυτών περιόδων πριν το 2009 € 43.102,93. Το Ταμείο άσκησε αγωγή κατά της 
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μισθώτριας εταιρείας για μισθώματα € 273.980, 92 πλέον τόκων. Η αγωγή έγινε δεκτή 

με την 483/2013 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών που κηρύχθηκε 

προσωρινά εκτελεστή. Δεν εισπράχθηκαν τα οφειλόμενα. Ασκήθηκε έφεση με 

πρωτοβουλία του Ταμείου και εκδόθηκε η 1775/2018 απόφαση που δικαίωσε το 

Ταμείο. Η αντίδικος άσκησε αναίρεση, την οποία επίσπευσε το Ταμείο και 

προσδιορίστηκε δικάσιμος για την 8.5.2020 στον Άρειο Πάγο, η οποία αναβλήθηκε. 

Εκκρεμεί ορισμός νέας ημερομηνίας. 

 

  Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από την επιστολή της Νομικής Συμβούλου 

του Ταμείου, την 30.10.2014, ασκήθηκε αγωγή κατά της ίδιας εταιρείας, με αιτούμενο 

ποσό € 1.125.545,00 πλέον τόκων, για φθορές που έχουν προκληθεί στο κτίριο από 

τη μισθώτρια. Εκδόθηκε η 9/2019 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, που την 

έκανε εν μέρει δεκτή. Ασκήθηκε έφεση από το Ταμείο και αντίθετη έφεση από τη 

μισθώτρια που επιδικάστηκαν στο Εφετείο Αθηνών την 20.1.2020 και αναμένεται η 

έκδοση απόφασης. 

 

  Τέλος και το ποσό των € 3.087,39 που αφορά μισθώματα γραφείων από το 

κτίριο επί της οδού Πατησίων 48, δεν τακτοποιήθηκε εντός της υπό έλεγχο χρήσης. 

 

  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εν λόγω απαιτήσεις συνολικού ποσού € 

289.918,44 είναι επισφαλείς. Το Ταμείο θα έπρεπε να δημιουργήσει ανάλογη 

πρόβλεψη για πιθανή ζημιά από τη μη είσπραξή τους, με ισόποση μείωση της καθαρής 

θέσης του. 

  Οι επίδικες απαιτήσεις από ενοίκια (μισθώματα ξενοδοχείου) € 51.807,60 

προέρχονται από οφειλές παλαιών ετών του μισθωτή Κωνσταντίνου Θωμά, για τις 

οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών (1951/1989 & 

1358/1991) χωρίς να εκτελεστούν. Έχει διενεργηθεί, σε προηγούμενη χρήση, ισόποση 

πρόβλεψη για πιθανή ζημία από τη μη είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων. 

 

  β) Αφορά σε έντοκα δάνεια που δίνονται σε συνταξιούχους του Ταμείου, 

έως το ύψος των τριών μηνιαίων συντάξεων. Αποπληρώνονται σε 24 δόσεις με 

κράτηση από τη καταβαλλόμενη σύνταξη. Παρακολουθούνται μέσω της λογιστικής σε 

αναλυτικούς λογαριασμούς ανά δανειολήπτη.  
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  γ) Οι προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι ποσού € 2.917.831,99 

την 31.12.2019 αναλύονται σε: 

 

Απαιτήσεις από εκκαθάριση ετήσιας δήλωσης 2011 54.378,19 

Απαιτήσεις από εκκαθάριση ετήσιας δήλωσης 

28/02/2013 3.833,32 

Απαιτήσεις από εκκαθάριση ετήσιας δήλωσης 2017 9.859,76 

Απαιτήσεις από εκκαθάριση ετήσιας δήλωσης 2018 1.074.294,42 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως σε ευρώ 54.106,35 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως διαχειριστών σε ευρώ 140.434,13 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως διαχειριστών σε δολλάρια 973,98 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως διαχειριστών σε ελβετικά 

φράγκα 41,92 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως διαχειριστών σε λίρες Αγγλίας 123,08 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως διαχειριστών σε κορώνες Δανίας 0,27 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

ομολόγων εσωτερικού 976.441,98 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

πώλησης ομολόγων εσωτερικού 206.487,52 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

ομολόγων εξωτερικού 373.268,20 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

πώλησης ομολόγων εσωτερικού 23.588,87 

Σύνολο 2.917.831,99 
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  Για τις απαιτήσεις από τις εκκαθαρίσεις των δηλώσεων 2011 και 28.2.2013, 

σημειώνουμε ότι όπως μας δηλώθηκε, οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβλήθηκαν 

από την κεντρική υπηρεσία του ΤΕΑΙΤ, του οποίου το ΤΕΑΑΠΑΕ αποτελούσε τομέα, 

όμως δεν τέθηκαν υπόψη μας οι δηλώσεις αυτές. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε 

επί των εισοδημάτων από τα ενοίκια ακινήτων του. 

  Οι παρακρατημένοι φόροι από τα έσοδα των ομολόγων βεβαιώνονται από 

τις τράπεζες και το θεματοφύλακα. 

 
  ε) Οι παροχές συντάξεων προπληρωμένες συνολικού ποσού € 

1.989.438,44 αφορούν προπληρωμή συντάξεων Ιανουαρίου 2020 που δόθηκαν το 

Δεκέμβριο 2019. 

 
  στ) Οι τόκοι ομολόγων απεικονίζουν το μέρος τόκων ομολόγων που 

εισπράχθηκαν στην επόμενη χρήση 2020 και αφορούν την τρέχουσα χρήση 2019. 

 

  η) Οι προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις αφορούν σε επίδικες 

απαιτήσεις από ενοίκια (μισθώματα ξενοδοχείου) € 51.807,60. 

 
 2.2.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 

  2019 2018 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 594.457.040,08 501.248.328,50 

 
  Παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών 

στην εύλογη αξία κατά την 31.12.2019 και κατά την 31.12.2018. 

 
  31.12.2019 31.12.2018 

(1) Έντοκα γραμμάτια Ελλην. Δημοσίου 194.849.529,65 195.066.106,07 

(2) Μετοχές εξωτερικού 89.381.146,22 44.698.865,54 

(3) Μετοχές εξωτερικού 2.596.933,44 0,00 

(4) Αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού 112.786.080,68 86.480.114,31 

(5) Ομόλογα εξωτερικού 194.843.350,09 175.004.009,70 

 Σύνολο 594.457.040,08 501.249.095,62 
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  Για τα ανωτέρω χρεόγραφα αναφέρουμε τα εξής: 

  Η αποτίμηση για τις κατηγορίες των ανωτέρω χρεογράφων έγινε στην 

εύλογη αξία τους κατά την 31.12.2019. 

 

  Με σχετική επιστολή τους ο θεματοφύλακας και οι διαχειριστές μας 

επιβεβαίωσαν τα χρεόγραφα που κατείχε το Ταμείο κατά την 31.12.2019. 

 

  Το Ταμείο έχει αναθέσει τη φύλαξη και διαχείριση του χαρτοφυλακίου στην 

Εθνική Τράπεζα (θεματοφύλακας). Η διαχείριση έχει ανατεθεί σε τέσσερις διαχειριστές 

(Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ, Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, Πειραιώς 

Asset Management ΑΕΔΑΚ και Alpha Trust ΑΕΔΑΚ).  

 

  Η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον Επενδυτικό Κανονισμό του 

Ταμείου και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου ως προς 

τα όρια και τις ισχύουσες πολιτικές διαχείρισης γίνεται από την Επενδυτική Επιτροπή 

του Ταμείου και τον υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνου. 

 

  Το Ταμείο λαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις κινήσεις που 

πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές και τις καταχωρεί σε ειδική μηχανογραφική 

εφαρμογή παρακολούθησης των χρεογράφων. Επίσης του αποστέλλονται τα σχετικά 

παραστατικά των κινήσεων. Η ενημέρωση της γενική λογιστικής πραγματοποιείται 

μέσω αυτής τη μηχανογραφικής εφαρμογής. 

 

   Συστήνουμε τη διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα συμφωνίας της 

γενικής λογιστικής με τη μηχανογραφική εφαρμογή παρακολούθησης, καθώς και την 

καταγραφή της. 

 

 2.2.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  2019 2018 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 87.132.554,51 97.125.043,30 

 

  Παρατίθεται ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων στοιχειών στην εύλογη 

αξία κατά την 31.12.2019 και κατά την 31.12.2018. 
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31.12.2019 31.12.2018 

Μετρητά 1.758,32 4.513,03 

Καταθέσεις 87.130.796,19 97.120.530,27 

Σύνολο 87.132.554,51 97.125.043,30 

 

 α) Στα πλαίσια της χρηστής διαχείρισης και του εσωτερικού ελέγχου, 

συστήνουμε την διενέργεια καταμέτρησης από αρμόδια όργανα του Ταμείου και τη 

σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε την 

31.12. κάθε έτους. 

 

 β) Οι καταθέσεις την 31.12.2019 αναλύονται ως εξής: 

 

α) Λογαριασμοί όψεως σε ευρώ 6.921.784,58 

 Λογαριασμός όψεως σε ευρώ εισφορών 1.810.147,59 

β) Λογαριασμοί όψεως διαχειριστών σε ευρώ 74.012.561,43 

γ) Λογαριασμοί όψεως διαχειριστών σε δολάρια 2.531.629,00 

 Λογαριασμοί όψεως διαχειριστών σε ελβετικά φράγκα 74.066,24 

 Λογαριασμοί όψεως διαχειριστών σε λίρες 248.121,45 

 Λογαριασμός όψεως διαχειριστών σε κορώνες 1.485,90 

δ) Προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ ..1.531.000,00   

 Σύνολο 87.130.796,19 

 

 α) Πρόκειται για τους βασικούς λογαριασμούς σε ευρώ του Ταμείου, 

τηρούμενους κυρίως στην ΕΤΕ, στη Eurobank και την τράπεζα Ηπείρου, μέσω των 

οποίων διενεργούνται οι εισπράξεις των εισφορών, καταβάλλονται οι παροχές στους 

συνταξιούχους και καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου. Τα υπόλοιπα των 

καταθέσεων κατά την 31.12.2019, συμφωνούν με τα αντίστοιχα αντίγραφα κίνησης 

λογαριασμών (extraits) της ίδιας ημερομηνίας και επιβεβαιώνονται από σχετικές 

επιστολές των τραπεζών. 
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 β) Περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί σε ευρώ επ’ ονόματι του Ταμείου, 

οι οποίοι κινούνται από τους διαχειριστές του χαρτοφυλακίου κατόπιν σχετικών 

αποφάσεων και εξουσιοδοτήσεων του Ταμείου. 

 

 γ) Περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα (USD, CHF, 

GBP, DKK) επ’ ονόματι του Ταμείου, οι οποίοι κινούνται από τους διαχειριστές του 

χαρτοφυλακίου κατόπιν σχετικών αποφάσεων και εξουσιοδοτήσεων του Ταμείου. 

  Τα υπόλοιπα των καταθέσεων κατά την 31.12.2019 των ανωτέρω 

περιπτώσεων β και γ συμφωνούν με τα αντίστοιχα αντίγραφα κίνησης λογαριασμών 

(extraits) της ίδιας ημερομηνίας και επιβεβαιώνονται από σχετικές επιστολές των 

τραπεζών. 

 

 δ) Αφορά προθεσμιακή κατάθεση στην τράπεζα Ηπείρου η επιβεβαίωση της 

οποίας έγινε με σχετικό έγγραφο της τράπεζας. 

 

 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

 3.1. Καθαρή Θέση 

 

  Η Καθαρή Θέση του Ταμείου διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σωρευμένο πλεόνασμα έως 31.12.2015  515.279.935,66 

Αποτελέσματα εις νέο 31.12.2019  (470.147.265,45) 

Αποθεματικά 1.238.134,39  

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα 

στα αποτελέσματα (713.112,30)      525.022,09 

  45.657.692,30 

 

 3.1.1. Σωρευμένο πλεόνασμα 

  2019 2018 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 515.279.935,66 515.279.935,66 
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  Το ανωτέρω υπόλοιπο σχηματίστηκε ως εξής: 

 
Σωρευμένο πλεόνασμα 28.2.2013 826.152.767,94 

Μείον: Αποτέλεσμα (έλλειμμα) έως 28.2.2013 (441.338.252,36) 

Σωρευμένο πλεόνασμα 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  

 βοηθήματος Ν.103/75          71.830,68 

Σωρευμένο πλεόνασμα 31.12.2015 515.279.935,66 

 
  Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.401 του ΠΔ 80/1997 που τηρεί το Ταμείο, 

οι λογαριασμοί Κεφάλαιο «ενημερώνονται με βάση τα πραγματοποιούμενα 

πλεονάσματα ή ελλείμματα χρήσεως, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία» 

  Το κεφάλαιο Ν.103/75 εφ’ άπαξ βοηθήματος, όπως αναφέρεται και στην 

παράγραφο 2.2.401 του ΠΔ 80/1997 που τηρεί το Ταμείο, «... απεικονίζει τα 

σωρευμένα ποσά που προορίζονται για εφάπαξ του προσωπικού του Οργανισμού, 

ενημερώνεται κατευθείαν με τις λογιστικές κινήσεις που τον αφορούν κατά το χρόνο 

της πραγματοποίησής τους …». 

 

 3.1.2. Αποθεματικά 

  2019 2018 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 525.022,09 909.437,16 

 
  Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

   2019 2018 

Α) Αποθεματικά διαχειριστικών εξόδων € 1.148.134,39 1.487.549,46 

Β) Αποθεματικό Κλάδου Προνοίας 

(Κατασκηνώσεις) € 90.000,00 135.000,00 

Γ) Στοιχεία που ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα € (713.112,30) (713.112,30) 

 Σύνολο € 525.022,09 909.437,16 

 

Α) Τα αποθεματικά διαχειριστικών εξόδων αναλύονται περαιτέρω ως εξής: 
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Αποθεματικά (πλεονάσματα-ελλείματα) διαχειριστικών εξόδων 2013 182.996,19 

Αποθεματικά (πλεονάσματα-ελλείματα) διαχειριστικών εξόδων 2014 89.396,95 

Αποθεματικά (πλεονάσματα-ελλείματα) διαχειριστικών εξόδων 2015 28.773,90 

Αποθεματικά (πλεονάσματα-ελλείματα) διαχειριστικών εξόδων 2016 (2.606,55) 

Αποθεματικά (πλεονάσματα-ελλείματα) διαχειριστικών εξόδων 2017 605.666,52 

Αποθεματικά (πλεονάσματα-ελλείματα) διαχειριστικών εξόδων 2018 164.606,91 

Αποθεματικά (πλεονάσματα-ελλείματα) διαχειριστικών εξόδων 2019 79.300,47 

Σύνολο 1.148.134,39 

 

Β) Το αποθεματικό Κλάδου Προνοίας (Κατασκηνώσεις) αφορά τον σχηματισμό 

αποθεματικού από μη χρησιμοποιηθέντα έξοδα κατασκηνώσεων. 

 

Γ) Τα στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα αναλύονται 

περαιτέρω ως εξής: 

 

Διαφορά από την αποτίμηση (κέρδος) κατά την 31.12.2016 της 

συμμετοχής του Ταμείου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 

          

64.217,14 

Διαφορά από την αποτίμηση (κέρδος) κατά την 31.12.2017 της 

συμμετοχής του Ταμείου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 1.224.573,50 

Διαφορά από την αποτίμηση (ζημιά) κατά την 31.12.2018 της 

συμμετοχής του Ταμείου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου (2.001.902,94) 

Σύνολο (713.112,30) 

 

 3.1.2. Αποτελέσματα εις νέο 

  2019 2018 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € (470.147.265,45) (523.917.666,24) 

 
  Το ανωτέρω ποσό απεικονίζει το έλλειμμα εις νέο κατά την 31.12.2019. 

Αναλύεται ως εξής: 

 
 

Αποτελέσματα εις νέο 1ης Ιανουαρίου 2018 

βάσει ΔΠΧΠ € (488.278.390,80) 
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Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης 1.1.2018 – 

31.12.2018 € (35.549.396,04) 

Μεταφορά σε κεφάλαιο αποθεματικών 

διαχειριστικών εξόδων χρήσης 2018 € (154.879,40) 

Μείωση αποθεματικών κλάδου πρόνοιας 

(κατασκηνώσεων) € 65.000,00 

Αποτελέσματα εις νέο 31ης Δεκεμβρίου 2018 

βάσει ΔΠΧΠ € (523.917.666,24) 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης 1.1.2019 – 

31.12.2019 € 68.596.455,72 

Αποθεματικό διαχειριστικών εξόδων χρήσης 2019 € 339.415,07 

Επανεκτίμηση (μείωση) απαίτησης αναβαλλόμενου 

φόρου € (15.210.470,00) 

Μείωση αποθεματικών κλάδου πρόνοιας 

(κατασκηνώσεων)  € 45.000,00 

Αποτελέσματα εις νέο 31ης Δεκεμβρίου 2019 

βάσει ΔΠΧΠ € (470.147.265,45) 

 
 3.2. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

3.2.1. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

  λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

  2019 2018 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 22.950,24 23.029,85 

 

  Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζει το συνολικό ποσό της πρόβλεψης για 

αποζημίωση προσωπικού κατά την 31.12.2019. Η πρόβλεψη που καταχωρείται 

βασίζεται στη μέθοδο της προβλεπόμενης μονάδας πίστωσης (projected unit credit 

method), η οποία υπολογίζει την παρούσα αξία της δεδουλευμένης υποχρέωσης. Τη 

χρήση 2019 υπήρξε μεταβολή (μείωση) ποσού € 79,61 σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση. 

 

3.2.2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

  2019 2018 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 735.548.219,39 727.143.727,81 

 

  Οι λοιπές μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις αναλύονται περαιτέρω ως εξής: 
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   31.12.2019 31.12.2018 

Α) Υποχρεώσεις παροχών στους 

Ασφαλισμένους € 735.501.645,71 727.097.154,13 

Β) Εγγυήσεις μισθωμάτων € 46.573,68 46.573,68 

 Σύνολο € 735.548.219,39 727.143.727,81 

 

Α) Υποχρεώσεις παροχών στους Ασφαλισμένους 

 

  Το ανωτέρω ποσό αφορά την υποχρέωση του Ταμείου για την καταβολή 

επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους του κατά τη συνταξιοδότησή τους. Το 

ύψος των παροχών περιγράφεται στο άρθρο 28 του καταστατικού του Ταμείου. Η 

καταστατική επικουρική σύνταξη για 35 έτη ασφάλισης φτάνει: 

 

 για τους πρωτασφαλισμένους προ 1.1.1993: στο 80% των συντάξιμων αποδοχών 

που είναι κατά μέγιστο ίσες με €1.078. Για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας πέραν 

των 35 ετών η σύνταξη προσαυξάνεται με 0,5% του ποσού της σύνταξης των 35 

ετών. Η προσαύξηση αυτή χορηγείται για χρόνο ασφάλισης μέχρι και 40 ετών κατ` 

ανώτατο όριο. 

 για τους πρωτασφαλισμένους μετά την 1.1.1993: στο 20% των συντάξιμων 

αποδοχών που είναι κατά μέγιστο ίσες με € 5.860 από 1.1.2017. 

Οι δεδουλευμένες παροχές αναφέρονται στην παρούσα αξία των 

παροχών που αντιστοιχούν στη μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού συντάξιμη 

υπηρεσία των ενεργών και ανενεργών µελών του Ταμείου καθώς και στην παρούσα 

αξία των παροχών των ήδη συνταξιούχων του Ταμείου. Οι δεδουλευμένες παροχές 

προς τους Ασφαλισμένους εκτιμήθηκαν στα πλαίσια Αναλογιστικής Μελέτης για την 

εξέταση της βιωσιμότητας του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ που συνάχθηκε από την εταιρία AON 

Hewitt και υπογράφεται από τους αναλογιστές Παναγιώτη Ζαμπέλη και Μαρία 

Παπαδάκη, με ημερομηνία εκτίμησης την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 Η μεταβολή των Υποχρεώσεων παροχών στους ασφαλισμένους, 

σύμφωνα με την ανωτέρω εκτίμηση, για την περίοδο από 1η Μαρτίου 2013 έως και 

την 31η Δεκεμβρίου 2019, έχει ως ακολούθως: 
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Υποχρεώσεις παροχών στους ασφαλισμένους   
Υπόλοιπο παρούσας αξίας δουλευμένης υποχρέωσης  

καθορισμένων παροχών την 1η Μαρτίου 2013 € 737.551.576,00  

Μεταβολές στην παρούσα αξία της δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών χρήσης από 1.3.2013 έως 31.12.2014 €  63.805.814,00  

Υπόλοιπο παρούσας αξίας δουλευμένης υποχρέωσης  

καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 2014 € 

 

801.357.390,00  

Μεταβολές στην παρούσα αξία της δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 € (45.577.054,00) 

Υπόλοιπο παρούσας αξίας δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 2015 € 

 

755.780.336,00  

Μεταβολές στην παρούσα αξία της δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016  (78.747.032,00) 

Υπόλοιπο παρούσας αξίας δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 2016  677.033.304,00 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017  15.946.121,67 

Υπόλοιπο παρούσας αξίας δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 2017  692.979.425,67 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018  34.117.728,47 

Υπόλοιπο παρούσας αξίας δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 2018  727.097.154,14 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019  8.404.491,57 

Υπόλοιπο παρούσας αξίας δουλευμένης υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 2019  735.501.645,71 
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Ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 

 Παρ. αξία δεδουλ. παροχών συνταξιούχων 352.915.972 351.760.530 357.515.917

 Παρ. αξία δεδουλ. παροχών ανενεργών προ93 149.485.509 154.660.610 125.952.910

 Παρ. αξία δεδουλ. παροχών ανενεργών μετά93 23.809.091 17.733.073 12.567.078

 Παρ. αξία δεδουλ. παροχών προ93 134.889.728 136.362.383 137.116.473

 Παρ. αξία δεδουλ. παροχών μετά93 73.489.209 64.903.557 57.827.048

 Αναδρομικές καταβολές συντάξεων προηγούμενων ετών 912.138 1.677.000 2.000.000

 Δεδουλευμένη υποχρέωση ΣΥΝΟΛΟ 735.501.646 727.097.154 692.979.426

Επιτόκιο προεξόφλησης: 3,50% 3,50% 3,50%

Πληθωρισμός: 1,00% 1,00% 1,00%

Αύξηση αποδοχών: μέχρι και το 2024: 0%/έτος, 2025 και μετά: 1%/έτος μέχρι και το 2024: 0%/έτος, 2025 και μετά: 1%/έτος μέχρι και το 2024: 0%/έτος, 2025 και μετά: 1%/έτος

Αύξηση συντάξεων: 0,5%/έτος από το 2030 και μετά 0,5%/έτος από το 2030 και μετά 0,5%/έτος από το 2025 και μετά

Ανώτατο όριο προ93: €1.078 με αύξηση 0,5%/έτος από το 2025 και μετά €1.078 με αύξηση 0,5%/έτος από το 2025 και μετά €1.078 με αύξηση 0,5%/έτος από το 2025 και μετά

Πίνακας θνησιμότ./ανικανότ.: EVK2000 / ανικανότητα EVK2000 μειωμένος κατά 50% EVK2000 / ανικανότητα EVK2000 μειωμένος κατά 50% EVK2000 / ανικανότητα EVK2000 μειωμένος κατά 50%

Παροχές

Α. Η παροχή των συνταξιούχων και των ενεργών/ανενεργών 

προ 93 έχει υπολογιστεί μετά την εφαρμογή των ακόλουθων 

μειώσεων στις καταστατικές παροχές:

Α. Η παροχή των συνταξιούχων και των ενεργών/ανενεργών 

προ 93 έχει υπολογιστεί μετά την εφαρμογή των ακόλουθων 

μειώσεων στις καταστατικές παροχές:

Α. Η παροχή των συνταξιούχων και των ενεργών/ανενεργών 

προ 93 έχει υπολογιστεί μετά την εφαρμογή των ακόλουθων 

μειώσεων στις καταστατικές παροχές:

Μείωση 1 Μείωση 1 Μείωση 1

στο συνολικό ποσό σύνταξης στο συνολικό ποσό σύνταξης στο συνολικό ποσό σύνταξης

Μην. Σύνταξη 300 - 350 μείωση 3% αλλά η σύνταξη να μην

μειώνεται κάτω των €300

Μην. Σύνταξη 300 - 350 μείωση 3% αλλά η σύνταξη να μην

μειώνεται κάτω των €300

Μην. Σύνταξη 300 - 350 μείωση 3% αλλά η σύνταξη να μην

μειώνεται κάτω των €300

Μην. Σύνταξη 350,01 - 400 μείωση 4% Μην. Σύνταξη 350,01 - 400 μείωση 4% Μην. Σύνταξη 350,01 - 400 μείωση 4%

Μην. Σύνταξη 400,01 - 450 μείωση 5% Μην. Σύνταξη 400,01 - 450 μείωση 5% Μην. Σύνταξη 400,01 - 450 μείωση 5%

Μην. Σύνταξη 450,01 - 500 μείωση 6% Μην. Σύνταξη 450,01 - 500 μείωση 6% Μην. Σύνταξη 450,01 - 500 μείωση 6%

Μην. Σύνταξη 500,01 - 550 μείωση 7% Μην. Σύνταξη 500,01 - 550 μείωση 7% Μην. Σύνταξη 500,01 - 550 μείωση 7%

Μην. Σύνταξη 550,01 - 600 μείωση 8% Μην. Σύνταξη 550,01 - 600 μείωση 8% Μην. Σύνταξη 550,01 - 600 μείωση 8%

Μην. Σύνταξη 600,01 - 650 μείωση 9% Μην. Σύνταξη 600,01 - 650 μείωση 9% Μην. Σύνταξη 600,01 - 650 μείωση 9%

Μην. Σύνταξη 650,01 + μείωση 10% Μην. Σύνταξη 650,01 + μείωση 10% Μην. Σύνταξη 650,01 + μείωση 10%

Μείωση 2 Μείωση 2 Μείωση 2

επιπλέον μείωση, μετά τη μείωση 1, στο συνολικό ποσό

σύνταξης

επιπλέον μείωση, μετά τη μείωση 1, στο συνολικό ποσό

σύνταξης

επιπλέον μείωση, μετά τη μείωση 1, στο συνολικό ποσό

σύνταξης

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €200 - 250, μείωση 10% αλλά

η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €200

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €200 - 250, μείωση 10% αλλά

η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €200

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €200 - 250, μείωση 10% αλλά

η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €200

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €250,01 - 300, μείωση 15%

αλλά η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €225

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €250,01 - 300, μείωση 15%

αλλά η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €225

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €250,01 - 300, μείωση 15%

αλλά η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €225

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €300,01 +, μείωση 20% αλλά

η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €255

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €300,01 +, μείωση 20% αλλά

η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €255

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €300,01 +, μείωση 20% αλλά

η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €255

Μείωση 3 Μείωση 3 Μείωση 3

επιπλέον οριζόντια μείωση 8%, μετά τις μειώσεις 1&2, στο

συνολικό ποσό σύνταξης.

επιπλέον οριζόντια μείωση 8%, μετά τις μειώσεις 1&2, στο

συνολικό ποσό σύνταξης.

επιπλέον οριζόντια μείωση 8%, μετά τις μειώσεις 1&2, στο

συνολικό ποσό σύνταξης.

Μείωση 4 Μείωση 4 Μείωση 4

επιπλέον οριζόντια μείωση 12% από 1.2.2017, πάνω στις

ισχύουσες παροχές, μετά τις μειώσεις 1, 2 και 3.

επιπλέον οριζόντια μείωση 12% από 1.2.2017, πάνω στις

ισχύουσες παροχές, μετά τις μειώσεις 1, 2 και 3.

επιπλέον οριζόντια μείωση 12% από 1.2.2017, πάνω στις

ισχύουσες παροχές, μετά τις μειώσεις 1, 2 και 3.

H μην. σύνταξη λόγω μείωσης δεν πέφτει κάτω των €150 για 35

έτη ασφάλισης (το όριο αυξομειώνεται αναλογικά με τα

εκτιμώμενα έτη ασφάλισης στο Ταμείο για τις συντάξεις

γήρατος). 

H μην. σύνταξη λόγω μείωσης δεν πέφτει κάτω των €150 για 35

έτη ασφάλισης (το όριο αυξομειώνεται αναλογικά με τα

εκτιμώμενα έτη ασφάλισης στο Ταμείο για τις συντάξεις

γήρατος). 

H μην. σύνταξη λόγω μείωσης δεν πέφτει κάτω των €150 για 35

έτη ασφάλισης (το όριο αυξομειώνεται αναλογικά με τα

εκτιμώμενα έτη ασφάλισης στο Ταμείο για τις συντάξεις

γήρατος). 

Β. Οι παροχές των μετα 93 ασφαλισμένων έχουν υπολογιστεί

με μια οριζόντια μείωση 12% στις οριζόμενες στο καταστατικό

συντάξεις για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων.

Β. Οι παροχές των μετα 93 ασφαλισμένων έχουν υπολογιστεί

με μια οριζόντια μείωση 12% στις οριζόμενες στο καταστατικό

συντάξεις για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων.

Β. Οι παροχές των μετα 93 ασφαλισμένων έχουν υπολογιστεί

με μια οριζόντια μείωση 12% στις οριζόμενες στο καταστατικό

συντάξεις για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων.
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Συνοπτικά οι υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της 

ανωτέρω Αναλογιστικής Μελέτης, βάση της οποίας εκτιμήθηκαν οι παρούσες αξίες της 

δουλευμένης υποχρέωσης των παροχών στους ασφαλισμένους, την 31η Δεκεμβρίου 

2019 & 2018 αντίστοιχα, είναι οι ακόλουθες: 

31.12.2019 31.12.2018 

Επιτόκιο προεξόφλησης: 3,5% Επιτόκιο προεξόφλησης: 3,5% 

Πληθωρισμός: 1,0% Πληθωρισμός: 1,0% 

Αύξηση αποδοχών: μέχρι και το 2024: 0%/έτος, 2025 

και μετά: 1%/έτος 

Αύξηση αποδοχών: μέχρι και το 2024: 0%/έτος, 2025 

και μετά: 1%/έτος 

Αύξηση συντάξεων: 0,5%/έτος από το 2030 και μετά Αύξηση συντάξεων: 0,5%/έτος από το 2025 και μετά 

Ανώτατο όριο: €1.078 προ 93 και €5.860,80 μετά 93 

με αύξηση 0,5%/έτος από το 2025 και μετά 

Ανώτατο όριο: €1.078 προ 93 και €5.860,80 μετά 93 

με αύξηση 0,5%/έτος από το 2025 και μετά 

Πίνακας θνησιμότητας/ανικανότητας: EVK2000 / 

ανικανότητα EVK2000 μειωμένος κατά 50% 

Πίνακας θνησιμότητας/ανικανότητας: EVK2000 / 

ανικανότητα EVK2000 μειωμένος κατά 50% 

Παροχές: Παροχές: 

Α. Η παροχή των συνταξιούχων και των 

ενεργών/ανενεργών προ 93 έχει υπολογιστεί μετά 

την εφαρμογή των ακόλουθων μειώσεων στις 

καταστατικές παροχές: 

Α. Η παροχή των συνταξιούχων και των 

ενεργών/ανενεργών προ 93 έχει υπολογιστεί μετά 

την εφαρμογή των ακόλουθων μειώσεων στις 

καταστατικές παροχές: 

Μείωση 1 

στο συνολικό ποσό σύνταξης 

Μην. Σύνταξη 300 - 350 μείωση 3% αλλά η σύνταξη 

να μη μειώνεται κάτω των €300 

Μην. Σύνταξη 350,01 - 400 μείωση 4% 

Μην. Σύνταξη 400,01 - 450 μείωση 5% 

Μην. Σύνταξη 450,01 - 500 μείωση 6% 

Μην. Σύνταξη 500,01 - 550 μείωση 7% 

Μην. Σύνταξη 550,01 - 600 μείωση 8% 

Μην. Σύνταξη 600,01 - 650 μείωση 9% 

Μην. Σύνταξη 650,01 + μείωση 10% 

Μείωση 2 

επιπλέον μείωση, μετά τη μείωση 1, στο συνολικό 

ποσό σύνταξης 

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €200 - 250, μείωση 

10% αλλά η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €200 

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €250,01 - 300, 

μείωση 15% αλλά η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω 

των €225 

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €300,01 +, μείωση 

20% αλλά η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των €255 

Μείωση 3 

επιπλέον οριζόντια μείωση 8%, μετά τις μειώσεις 

1&2, στο συνολικό ποσό σύνταξης. 

Μείωση 4 

επιπλέον μείωση 12% πάνω στις ισχύουσες παροχές, 

μετά τις μειώσεις 1, 2 και 3, από 1.2.2017. 

Μείωση 1 

στο συνολικό ποσό σύνταξης 

Μην. Σύνταξη 300 - 350 μείωση 3% αλλά η σύνταξη 

να μη μειώνεται κάτω των €300 

Μην. Σύνταξη 350,01 - 400 μείωση 4% 

Μην. Σύνταξη 400,01 - 450 μείωση 5% 

Μην. Σύνταξη 450,01 - 500 μείωση 6% 

Μην. Σύνταξη 500,01 - 550 μείωση 7% 

Μην. Σύνταξη 550,01 - 600 μείωση 8% 

Μην. Σύνταξη 600,01 - 650 μείωση 9% 

Μην. Σύνταξη 650,01 + μείωση 10% 

Μείωση 2 

επιπλέον μείωση, μετά τη μείωση 1, στο συνολικό 

ποσό σύνταξης 

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €200 - 250, μείωση 

10% αλλά η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των 

€200 

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €250,01 - 300, 

μείωση 15% αλλά η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω 

των €225 

Μην. Σύνταξη μετά την μείωση 1: €300,01 +, μείωση 

20% αλλά η σύνταξη να μην μειώνεται κάτω των 

€255 

Μείωση 3 

επιπλέον οριζόντια μείωση 8%, μετά τις μειώσεις 

1&2, στο συνολικό ποσό σύνταξης. 

Μείωση 4 
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H μην. σύνταξη λόγω μείωσης δεν πέφτει κάτω των 

€150 για 35 έτη ασφάλισης (το όριο αυξομειώνεται 

αναλογικά με τα εκτιμώμενα έτη ασφάλισης στο 

Ταμείο για τις συντάξεις γήρατος). 

επιπλέον μείωση 12% πάνω στις ισχύουσες παροχές, 

μετά τις μειώσεις 1, 2 και 3, από 1.2.2017. 

H μην. σύνταξη λόγω μείωσης δεν πέφτει κάτω των 

€150 για 35 έτη ασφάλισης (το όριο αυξομειώνεται 

αναλογικά με τα εκτιμώμενα έτη ασφάλισης στο 

Ταμείο για τις συντάξεις γήρατος). 

Β. Οι παροχές των μετά 93 ασφαλισμένων έχουν 

υπολογιστεί μετά την εφαρμογή των ακόλουθων 

μειώσεων στις καταστατικές παροχές: 

Μείωση 12% πάνω στις καταστατικές παροχές για 

τους μετά 93, από 1.2.2017. 

H μην. σύνταξη λόγω μείωσης δεν πέφτει κάτω των 

€150 για 35 έτη ασφάλισης (το όριο αυξομειώνεται 

αναλογικά με τα εκτιμώμενα έτη ασφάλισης στο 

Ταμείο για τις συντάξεις γήρατος). 

Β. Οι παροχές των μετά 93 ασφαλισμένων έχουν 

υπολογιστεί μετά την εφαρμογή των ακόλουθων 

μειώσεων στις καταστατικές παροχές: 

Μείωση 12% πάνω στις καταστατικές παροχές για 

τους μετά 93, από 1.2.2017. 

H μην. σύνταξη λόγω μείωσης δεν πέφτει κάτω των 

€150 για 35 έτη ασφάλισης (το όριο αυξομειώνεται 

αναλογικά με τα εκτιμώμενα έτη ασφάλισης στο 

Ταμείο για τις συντάξεις γήρατος). 

 

  Ο αριθμός των ασφαλισμένων (άμεσοι - έμμεσοι) καθώς και ο αριθμός των 

συνταξιούχων κατά κλάδο και κατηγορία την τελευταία διετία είχαν ως εξής: 

 

31.12.2019 

Ενεργοί Ασφαλισμένοι 

  Πλήθος Μέσες αποδοχές Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία  

Ασφαλισμένοι προ 1.1.93 - ασφαλιστικές 2.173 2.714 53,5 23,7 

Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93 - ασφαλιστικές 4.528 1.830 39,2 10,5 

Ασφαλισμένοι προ 1.1.93 – πρακτορεία 780 1.464 54,1 14,0 

Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93 – πρακτορεία 2.239 1.033 37,9 6,5 

Σύνολο 9.720 1.815 43,3 12,8 

Ανενεργοί πρώην Ασφαλισμένοι 

  Πλήθος Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία  

Ασφαλισμένοι προ 1.1.93  10.100 53,8 6,1 

Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93  10.925 39,0 2,5 

Σύνολο  21.025 46,1 4,2 

Υπάρχοντες συνταξιούχοι 

 

Πλήθος 

Μέση 

 καταστατική 

μηνιαία σύνταξη  

Μέση 

 καταβαλλόμενη 

 μηνιαία σύνταξη Μέση ηλικία 

Συνταξιούχοι γήρατος   5.459 513 311 68,4 

Συνταξιούχοι αναπηρίας   286 366 236 63,7 

Συνταξιούχοι χηρείας 910 303 203 75,6 

Συνταξιούχοι τέκνων 47 120 93 17,0 

Σύνολο 6.702 475 292 68,8 

 

31.12.2018 

Ενεργοί Ασφαλισμένοι 

  Πλήθος Μέσες αποδοχές Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία  

Ασφαλισμένοι προ 1.1.93 - ασφαλιστικές 2.302 2.644 52,5 22,9 

Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93 - ασφαλιστικές 4.387 1.784 38,6 10,1 

Ασφαλισμένοι προ 1.1.93 – πρακτορεία 913 1.573 53,6 14,8 

Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93 – πρακτορεία 2.228 1.005 37,5 6,6 
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Σύνολο 9.830 1.789 43,0 12,7 

Ανενεργοί πρώην Ασφαλισμένοι 

  Πλήθος Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία  

Ασφαλισμένοι προ 1.1.93  12.928 52,8 5,5 

Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93  10.762 38,3 2,8 

Σύνολο  23.690 46,2 4,3 

Υπάρχοντες συνταξιούχοι 

 

Πλήθος 

Μέση 

 καταστατική 

μηνιαία σύνταξη  

Μέση 

 καταβαλλόμενη 

 μηνιαία σύνταξη Μέση ηλικία 

Συνταξιούχοι γήρατος   5.335 515 312 67,8 

Συνταξιούχοι αναπηρίας   289 367 236 63,3 

Συνταξιούχοι χηρείας 873 305 204 75,2 

Συνταξιούχοι τέκνων 45 111 88 17,2 

Σύνολο 6.542 478 293 68,3 

 
 

  Το Ταμείο καταρτίζει ετήσια αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 5 του καταστατικού του. Οι καταβαλλόμενες συντάξεις 

αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας αναλογιστικής 

μελέτης, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

 

Β) Εγγυήσεις μισθωμάτων 

 

  Αφορά εγγυήσεις που έχει λάβει το Ταμείο από τις μισθώσεις των ακινήτων 

του. 

 

 3.3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 3.3.1. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις  

  2019 2018 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 19.187,11 17.608,58 

 

  Οι υποχρεώσεις από ασφαλιστικές εισφορές αναλύονται ανά χρήση ως 

εξής: 

 31.12.2019 31.12.2018 

ΙΚΑ ΤΕΑΜ 17.834,81 15.110,85 

ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ  1.352,30  2.497,73 

Σύνολο 19.187,11 17.608,58 
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  Για τις ανωτέρω υποχρεώσεις από ασφαλιστικές εισφορές σημειώνουμε τα 

εξής: 

  Η οφειλή προς το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ αφορά τις κρατήσεις που γίνονται στη 

μισθοδοσία των υπαλλήλων του Ταμείου για επικουρική ασφάλεια. Δεν αποτελεί 

υποχρέωση αλλά έσοδο του Ταμείου. Συστήσαμε τη μεταφορά του σε σχετικό 

λογαριασμό εσόδων του Ταμείου. 

  Οι λοιπές υποχρεώσεις από ασφαλιστικές εισφορές αποδόθηκαν 

εμπρόθεσμα εντός της επόμενης χρήσης 2020. 

 

 3.3.2. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

  2019 2018 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 5.960.601,76 4.548.496,35 

 

  Παρατίθεται ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 

την 31.12.2019 και κατά την 31.12.2018. 

 

  31.12.2019 31.12.2018 

α) Προμηθευτές 726.076,80 368.775,38 

β) Φόροι από παρακράτηση σε μισθούς, 

συντάξεις και ελευθ. επαγγελματίες 10.222,07 12.549,50 

γ) Λοιποί φόροι τέλη 18.317,61 17.128,34 

δ) Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 140.660,21 140.660,21 

ε) Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 165.073,06 121.462,74 

στ) Υπερβάλλουσες εισφορές 279.387,58 279.387,58 

ζ) Υποχρέωση επιστροφής εισφορών  3.628.064,63 3.608.532,60 

η) Προυπολογισμένα έξοδα υπεραποδόσεων    992.799,80               0,00 

 Σύνολο υποχρεώσεων 5.960.601,76 4.548.496,35 

 

  Για τις ανωτέρω υποχρεώσεις σημειώνουμε τα εξής: 

 

 α) Το ποσό των € 726.076,80 κατά την 31.12.2019 αφορά τα ανεξόφλητα 

τιμολόγια των προμηθευτών του Ταμείου, η ανάλυση των οποίων προκύπτει από τη 

γενική λογιστική. 
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 β) Το ποσό των φόρων αναλύεται σε: 

 
Φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις 7.403,59 

Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών και τρίτων   2.818,48 

Σύνολο 10.222,07 

 

  Ο φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αφορά φόρο μισθωτών 

υπηρεσιών και εισφορά αλληλεγγύης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019.  

  Οι φόροι αποδόθηκαν εμπρόθεσμα εντός της επόμενης χρήσης 2020. 

 

 γ) Οι λοιποί φόροι τέλη αφορούν εκκαθάριση φόρου εισοδήματος χρήσης 

2013 ποσού € 12.162,73, χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. εισοδημάτων από οικοδομές ποσού 

€ 6.068,78 και φόρο αμοιβών εργολάβων ποσού € 86,10. 

 

 δ) Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

ΤΕΑΜ 106.031,84 

ΕΤΑΑ 11.206,63 

Ν.Α.Τ.- Κ.Ε.Α.Ν. 695,30 

ΤΕΑΠΟΚΑ   22.726,44 

Σύνολο 140.660,21 

 

  Οι υποχρεώσεις προς τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία αφορούν τη συμμετοχή 

του Ταμείου σε συντάξεις που απέδωσαν τα άλλα ταμεία σε ασφαλισμένους τους, οι 

οποίοι είχαν προηγούμενα έτη ασφάλισης στο Ταμείο. Η συμμετοχή του Ταμείου 

εξαντλείται στην καταβολή ενός εφάπαξ ποσού για κάθε ασφαλισμένο. Οι εν λόγω 

υποχρεώσεις παραμένουν ακίνητες από προηγούμενη χρήση. 

  Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις όπως και οι αντίστοιχες απαιτήσεις του 

ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ σε άλλα ταμεία, δεν τηρούνται μηχανογραφικά. 

  Συστήνουμε την παρακολούθησή τους σε κατάλληλο μηχανογραφικό 

πρόγραμμα και την περιοδική συμφωνία των υπολοίπων με τα άλλα ταμεία. 

 
 ε) Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
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Αποδοχές προσωπικού  174,43 

Οφειλές σε λοιπούς δικαιούχους 33.462,64 

Οφειλές σε συνταξιούχους από μη καταβολή 

συντάξεων 3.802,58 

Οφειλές από κρατήσεις υπέρ τρίτων 127.633,41 

Σύνολο 165.073,06 

 

  Οι οφειλές σε λοιπούς δικαιούχους αφορούν αμοιβές δικηγόρων ποσού € 

18.582,64 και αμοιβή του υπεύθυνου διαχείρισης επενδύσεων του Ταμείου ποσού € 

14.880,00. 

  Οι οφειλές από κρατήσεις υπέρ τρίτων αφορούν κρατήσεις υπέρ του κλάδου 

υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσού € 123.263,41 και υπέρ συλλόγου συνταξιούχων του 

ΤΕΑΕΑΠΑΕ ποσού € 4.370,00. 

 

 στ) Οι υπερβάλλουσες εισφορές αφορούν αχρεωστήτως καταβληθείσες 

εργοδοτικές εισφορές από ασφαλιστικές εταιρείες. 

  Συστήσαμε τη διερεύνηση και τακτοποίηση του ανωτέρω εντός της χρήσης 

2020. 

 

 ζ) Η υποχρέωση επιστροφής εισφορών αφορά σε επιστροφή εισφορών 3% 

σε εργοδότες ποσού € 3.371.183,31 και υποχρέωση επιστροφής εισφοράς λόγω 

υπέρβασης πλαφόν ποσού € 256.881,32. 

 

 4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
 4.1. Έσοδα 

 
  Παραθέτουμε παρακάτω τα έσοδα, όπως αυτά εμφανίζονται στην 

«Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος» χρήσης 2019. 

 
 4.1.1. Έσοδα εισφορών  

  2019 2018 

Σύνολο εσόδων την 31.12 € 33.782.214,08 33.818.521,62 
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  Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται οι εισφορές εργοδοτών και 

ασφαλισμένων. Αναλύονται ως εξής: 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Εισφορές εργοδοτών  26.831.254,57 26.913.101,73 

Εισφορές ασφαλισμένων 6.631.466,46 6.523.732,08 

Ρυθμίσεις εισφορών εργοδοτών 225.466,26 228.803,12 

Προσαυξήσεις - πρόστιμα ασφαλιστικών 

εισφορών        94.026,79      152.884,69 

Σύνολο εισφορών 33.782.214,08 33.818.521,62 

 

  Από τον έλεγχο των εσόδων προέκυψαν τα εξής: 

  Οι εισφορές εργοδοτών και ασφαλισμένων επί των αποδοχών και κυρίως 

επί της παραγωγής ασφαλίστρων, αποτελούν το βασικό έσοδο του Ταμείου. Ο τρόπος 

υπολογισμού των εισφορών (ως ποσοστό επί των αποδοχών του προσωπικού και της 

παραγωγής ασφαλίστρων) προκύπτει από το καταστατικό του Ταμείου. Σχετικά με τη 

διαδικασία και τον έλεγχο των εισφορών αναφερθήκαμε προηγούμενα στην 

παράγραφο 2.2.1. 

 

  Σημειώνουμε και πάλι, ότι το έσοδο στη γενική λογιστική δεν εμφανίζεται με 

τη λήψη των σχετικών καταστάσεων από τις εταιρείες και τα πρακτορεία, ταυτόχρονα 

με την ενημέρωση του προγράμματος παρακολούθησης απαιτήσεων, αλλά 

μεταγενέστερα κατά τις διαδικασίες κλεισίματος της χρήσης και την κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων. Ενδιάμεσα στη χρήση, οι λογαριασμοί των εσόδων 

ενημερώνονται μηνιαία με τα ποσά των εισπράξεων από εισφορές. Αποτέλεσμα της 

ανωτέρω πρακτικής είναι να μην παρέχονται από τη γενική λογιστική στοιχεία ή 

πληροφορίες στη διάρκεια του έτους ως προς τα πραγματικά έσοδα, αλλά μόνο ως 

προς τα εισπραγμένα. Συστήνουμε την ταυτόχρονη ενημέρωση της γενικής λογιστικής 

με το πρόγραμμα παρακολούθησης απαιτήσεων, ώστε αφενός να καλύπτεται η 

υποχρέωση τήρησης του ΠΔ 80/1997 και αφετέρου και πιο σημαντικό, να αποφευχθεί 

ο κίνδυνος λαθών ή διαχειριστικών προβλημάτων που πιθανόν να ανακύψουν από την 
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ενημέρωση στο τέλος της χρήσης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής (εσόδων 

και απαιτήσεων). 

  Αναμένεται η υλοποίηση της διαδικασία σύνδεσης του μηχανογραφικού 

προγράμματος με τη γενική λογιστική, ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόματη ενημέρωση 

της γενικής λογιστικής, να είναι εφικτή η εξαγωγή στοιχείων και ο έλεγχος τους και 

τέλος να καλύπτεται η υποχρέωση τήρησης του ΠΔ 80/1997. Ωστόσο έως την 

ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί. 

 

 4.1.2. Μεταβολές στην παρούσα αξία της δουλευμένης  

  υποχρέωσης καθορισμένων παροχών  

  2019 2018 

Σύνολο εξόδων την 31.12 € (8.404.491,57) (33.946.723,90) 

 

  Αφορά το έξοδο που προκύπτει στη χρήση 2019 από τη μεταβολή (αύξηση) 

της υποχρέωση του Ταμείου για την καταβολή επικουρικής σύνταξης στους 

ασφαλισμένους του κατά τη συνταξιοδότησή τους, όπως προκύπτει από την 

αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία εκτίμησης την 31η Δεκεμβρίου 2019. Σχετικά 

αναφερόμαστε στη παράγραφο 3.2.2. «Υποχρεώσεις παροχών στους 

ασφαλισμένους». 

 

 4.1.3. Άλλα έσοδα  

  2019 2018 

Σύνολο εσόδων την 31.12 € 2.099.597,85 830.102,33 

 

  Τα άλλα έσοδα αναλύονται ανά χρήση ως εξής: 

 31.12.2018 31.12.2018 

Έσοδα από ενοίκια   25.490,44 33.058,44 

Έσοδα από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 1.049.033,31 256.088,30 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.476,58 17.800,05 

Έσοδα από εισφορές εταιρειών και 

πρακτορείων προηγούμενης χρήσης 1.022.517,91 493.077,12 

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων             79,61   30.078,41 

Σύνολο 2.099.597,85 830.102,32 
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  Τα έσοδα από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων € 1.049.033,31 αφορούν τη 

θετική μεταβολή της αξίας των ακινήτων που προέκυψε από την εκτίμηση της αξίας 

τους με 31.12.2019 από πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων. 

  Τα έσοδα από εισφορές εταιρειών και πρακτορείων προηγούμενης χρήσης 

€ 1.022.517,91 αφορούν εισφορές προηγούμενων ετών που βεβαιώθηκαν για πρώτη 

φορά εντός της χρήσης 2019. 

 

 4.1.4. Χρηματοοικονομικά έσοδα  

  2019 2018 

Σύνολο εσόδων την 31.12 € 80.145.597,73 19.267.179,55 

 

  Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ανά χρήση ως εξής: 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Μερίσματα μετοχών εσωτερικού & εξωτερικού 1.518.365,82 1.128.331,23 

Έσοδα ομολογιών Ελληνικών και  

αλλοδαπών δανείων 5.129.216,11 4.279.047,42 

Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 291.202,00 88.673,61 

Τόκοι προθεσμιακών & άλλων καταθέσεων 1.300.019,04 1.039.094,49 

Τόκοι χορηγούμενων δανείων 2.904,74 1.609,18 

Κέρδη από πώληση μετοχών  

εσωτερικού και εξωτερικού 2.414.329,00 1.045.106,23 

Κέρδη από πώληση ομολόγων  

εσωτερικού και εξωτερικού 10.731.768,11 558.104,23 

Κέρδη από πώληση αμοιβαίων  

κεφαλαίων εσωτερικού και εξωτερικού 1.554.477,42 381.655,37 

Κέρδη αποτίμησης μετοχών εσωτερικού  

και εξωτερικού 11.839.554,13 1.093.206,25 

Κέρδη αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων 

εξωτερικού 5.939.505,85 113.195,44 

Κέρδη από αποτίμηση ομολόγων  

εσωτερικού και εξωτερικού 33.150.153,24 1.223.726,42 
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 31.12.2019 31.12.2018 

Κέρδη από αποτίμηση (FX) προθεσμιακών 

καταθέσεων 157.688,32 726.260,87 

Κέρδη από αποτίμηση (FX) ομολόγων 

εσωτερικού και εξωτερικού 39.612,90 46.655,61 

Κέρδη από αποτίμηση (FX) μετοχών 

εσωτερικού και εξωτερικού 1.150.607,73 1.363.811,84 

Κέρδη από αποτίμηση (FX) αμοιβαίων 

κεφαλαίων εσωτερικού και εξωτερικού 254.002,63 529.879,38 

Πρόβλεψη εσόδου τόκων προθεσμιακών & 

άλλων καταθέσεων 0,00 156,16 

Πρόβλεψη εσόδου τόκων ομολόγων  

εσωτερικού και εξωτερικού  4.672.190,69  5.648.665,82 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 80.145.597,73 19.267.179,55 

 

  Σημειώνεται ότι τα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία της 

31.12.2019. 

 
  Τα μερίσματα από τις μετοχές και τους τόκους ομολόγων, αμοιβαίων 

κεφαλαίων, εντόκων γραμματίων και κάθε είδους χρεογράφου του Ταμείου 

προκύπτουν από σχετικές βεβαιώσεις. 

 
  Οι τόκοι καταθέσεων τραπεζών προκύπτουν από τα αντίστοιχα extraits των 

τραπεζών και τις σχετικές βεβαιώσεις. 

 

 4.2. Έξοδα 

 
  Παραθέτουμε παρακάτω τα έξοδα, όπως αυτά εμφανίζονται στην 

«Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος» χρήσης 2019. 

 

 4.2.1. Κόστος παροχών συντάξεων 

  2019 2018 

Σύνολο εξόδων την 31.12 € 29.395.387,31 29.542.765,11 

 

  Το κόστος παροχών συντάξεων αναλύεται ανά χρήση ως εξής: 
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31.12.2018 31.12.2017 

Μισθοδοσία 
65.155,69 74.873,82 

Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο  

κόστος παροχών 
26.708,06 27.464,70 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
0,00 10.483,54 

Παροχές συντάξεων 
29.303.523,56 29.429.943,05 

Κόστος παροχών 29.395.387,31 29.542.765,11 

 

  Για τις παροχές συντάξεων € 29.303.523,56 οι οποίες αποτελούν το κύριο 

έξοδο του Ταμείου, σημειώνουμε τα εξής: 

 

  Οι επικουρικές συντάξεις δίνονται στους ασφαλισμένους δικαιούχους του 

Ταμείου που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουν 

συνταξιοδοτηθεί από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους. Οι πληρωμές γίνονται μέσω 

της τράπεζας Eurobank. 

 

  Το αρμόδιο τμήμα του Ταμείου, κατόπιν σχετικής αίτησης των 

ασφαλισμένων, ελέγχει τις προϋποθέσεις και απονέμει τη σύνταξη. 

 

  Ελέγξαμε επαρκές δείγμα φακέλων ασφαλισμένων που συνταξιοδοτήθηκαν 

το 2019, από το οποίο δεν προέκυψε οτιδήποτε αξιοσημείωτο. 

 

  Οι επιστροφές καταβολών αφορούν σε επιστροφές από συνταξιούχους 

αχρεωστήτως καταβληθέντων παροχών. 

 

 4.2.2. Έξοδα διοίκησης 

  2019 2018 

Σύνολο εξόδων την 31.12 € 864.841,55 785.847,71 

 
  Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
  



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε Εμπιστευτική 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Δημήτριος Κ. Δράκος 

Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. 

Έκθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 
 43 

 
 31.12.2019 31.12.2018 

Μισθοδοσία 320.922,54 300.366,64 

Αμοιβές Τρίτων 239.128,58 240.033,17 

Παροχές τρίτων 142.911,23 109.393,37 

Διάφοροι φόροι - τέλη 70.446,14 59.375,62 

Λοιπά έξοδα  91.433,06 76.678,91 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 864.841,55 785.847,71 

 
  Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στους ανωτέρω λογαριασμούς δεν 

προέκυψε κάτι για σημείωση. 

 
 4.2.3. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

  2019 2018 

Σύνολο εξόδων την 31.12 € 710.106,30 675.204,39 

 
  Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 246.703,12 4,38 

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 90,71 0,00 

Εκχώρηση απαιτήσεων στο Κ.Ε.Α.Ο. 463.312,47 675.200,01 

Σύνολο 710.106,30 675.204,39υ 

 
  Τα λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα αφορούν τακτοποίηση εισφορών από 

απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων ποσού € 246.673,14 και λοιπά έξοδα ποσού € 

29,98. 

  Για τις εκχωρήσεις απαιτήσεων στο Κ.Ε.Α.Ο. έχουμε αναφερθεί στην 

παράγραφο 2.2.1. «Ασφαλιστικές απαιτήσεις». 

 

 4.2.4. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

  2019 2018 

Σύνολο εξόδων την 31.12 € 5.640.747,68 20.988.678,21 

 
  Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
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 31.12.2019 31.12.2018 

Μισθοδοσία 25.160,52 23.043,15 

Αμοιβές διαχειριστών και λοιπά έξοδα 

επενδυτικής επιτροπής 2.217.000,52 992.233,46 

Προμήθειες τραπεζών 246.637,31 164.978,93 

Μη συμψηφιζόμενοι φόροι 927.997,19 556.958,26 

Ζημιές αποτίμησης μετοχών εσωτερικού & 

εξωτερικού 705.378,45 4.679.990,22 

Ζημιές αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

εσωτερικού & εξωτερικού 97.416,88 1.853.603,47 

Ζημιές αποτίμησης ομολόγων εσωτερικού & 

εξωτερικού 254.216,52 8.092.309,74 

Ζημιές πώλησης μετοχών εσωτερικού & 

εξωτερικού 338.466,75 1.695.080,25 

Ζημιές πώλησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

εσωτερικού & εξωτερικού 345.622,99 1.086.817,49 

Ζημιές πώλησης ομολόγων εσωτερικού & 

εξωτερικού 166.648,68 1.020.480,62 

Ζημιά (FX) Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού & 

εξωτερικού 61.683,30 109.580,75 

Ζημιά (FX) μετοχών εσωτερικού & εξωτερικού 143.678,11 172.251,93 

Ζημιά (FX) προθεσμιακών καταθέσεων 83.288,61 525.673,32 

Λοιπά χρηματοιοικονομικά έξοδα 27.551,85 15.676,62 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 5.640.747,68 20.988.678,21 

 

 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
  Συνοπτικά αναφέρουμε παρακάτω τις σημαντικότερες διαπιστώσεις, οι 

οποίες έχουν αναλυθεί στο κύριο σώμα της έκθεσης: 

 
  1. Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση των λογαριασμών απαιτήσεων και εσόδων 

από ασφαλιστικές εισφορές, με το πρόγραμμα παρακολούθησης απαιτήσεων στη 

χρήση 2019, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις. 
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  Η ενημέρωση της γενικής λογιστικής με τις κινήσεις του μηχανογραφικού 

προγράμματος, για τους λογαριασμούς απαιτήσεων από ασφαλιστικές εισφορές, 

γίνεται στο τέλος της κάθε χρήσης, κατά τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. Η ενημέρωση της γενικής λογιστικής για τους λογαριασμούς εσόδων 

από ασφαλιστικές εισφορές γίνεται μηνιαία με τα ποσά των εισπράξεων. 

  Αποτέλεσμα της ανωτέρω πρακτικής είναι να μην παρέχεται από τη γενική 

λογιστική κανένα στοιχείο ή πληροφορία στη διάρκεια του έτους ως προς τις 

απαιτήσεις. Συστήνουμε την ταυτόχρονη ενημέρωση της γενικής λογιστικής με το 

πρόγραμμα παρακολούθησης απαιτήσεων, ώστε α) να επιτυγχάνεται απευθείας 

ενημέρωση για τις απαιτήσεις και τα έσοδα και να παρέχονται κάθε στιγμή οι 

απαραίτητες πληροφορίες από τη λογιστική στα όργανα και τη διοίκηση του Ταμείου, 

β) να καλύπτεται η υποχρέωση τήρησης του ΠΔ 80/1997 και γ) και πιο σημαντικό, να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος λαθών που πιθανόν να ανακύψουν από την ενημέρωση στο 

τέλος της χρήσης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής εσόδων και απαιτήσεων. 

  Αναμένεται η υλοποίηση της σύνδεσης του μηχανογραφικού προγράμματος 

με τη γενική λογιστική, ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόματη ενημέρωση της γενικής 

λογιστικής, να είναι εφικτή η εξαγωγή στοιχείων και ο έλεγχος τους και τέλος να 

καλύπτεται η υποχρέωση τήρησης του ΠΔ 80/1997. 

 

  2. Δεν υποβάλλονται καταστάσεις από όλους τους εργοδότες, με 

αποτέλεσμα να μη γίνεται ενημέρωση της λογιστικής και του προγράμματος 

παρακολούθησης των εισφορών για το σύνολο των απαιτήσεων. 

  Επίσης για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων, το Ταμείο, στα 

πλαίσια και του άρθρου 19 του Ν.4331/2015, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές την 

παροχή στοιχείων. Έως σήμερα, παρά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν 

παρασχεθεί τα σχετικά στοιχεία από το ΙΚΑ για την επαλήθευση των εισφορών των 

εργαζομένων και από την Τράπεζα Ελλάδος για την επαλήθευση των εισφορών επί 

της παραγωγής, με αποτέλεσμα να μη γίνεται ενημέρωση της λογιστικής και του 

προγράμματος παρακολούθησης των εισφορών για το σύνολο των απαιτήσεων. 

 

  3. Δεν έχουν απογραφεί οι απαιτήσεις από άλλα ταμεία και οι υποχρεώσεις 

σε αυτά που προέρχονται από τη διαδοχική ασφάλιση. Συστήνουμε τη διενέργεια 

απογραφής των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση 
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σε συνεργασία με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και την παρακολούθησή τους σε 

κατάλληλο μηχανογραφικό πρόγραμμα. 

 

  4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ταμείου δεν έχουν ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014 έως 2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ωστόσο αναφέρουμε 

ότι ελέγχθηκε με τη διαδικασία του μερικού φορολογικού ελέγχου από την Δ.Ο.Υ Δ’ 

Αθηνών μέχρι και τη χρήση 2017 χωρίς να προκύψει κάτι για σημείωση. 

 

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και 

επεξήγηση ως προς το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 10561 
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31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(6η Διαχειριστική χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019) 

του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης 

Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 

 (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.) 
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