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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΣΥΚΑΣ 

 

   Αθήνα, 23 Ιουνίου 2017 

 

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 2016 

(3η Διαχειριστική χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016) 

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 3ης διαχειριστικής χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 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. 
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  Οι οικονομικές καταστάσεις της 3ης διαχειριστικής χρήσης 1.1.2016 – 

31.12.2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, με την υπ’ αριθμό 

162/22.6.2017 (θέμα 3ο) 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 3ης διαχειριστικής χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 μας 

ανατέθηκε με την υπ’ αριθμό 128/4.11.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ταμείου. Καταρτίστηκε η από 21.6.2017 σύμβαση μεταξύ του Ταμείου και της «Σ.Ο.Λ. 

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών». 

 
  Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου, οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση συνολικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

 

  Η διοίκηση του Ταμείου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 για τους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
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καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. 

 
  Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 

80/1997 όπως ισχύει. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 

απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, με σκοπό 

το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό 

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του 

Ταμείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων 

που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων. 

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

τηρήθηκαν και μας παρασχέθηκαν οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. 

 
 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 
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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. 

 

 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. 

 

 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
 2.1. Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 

 
 2.1.1. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  

  2016 2015 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 391.848,62 438.332,73 
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  Στο ανωτέρω κονδύλι αποτυπώνεται συγκεντρωτικά η 

ιδιοχρησιμοποιούμενη ακίνητη και κινητή περιουσία του Ταμείου με την αξία κτήσης 

της μείον τις αποσβέσεις μέχρι και την 31.12.2016. 

 
  Αναλυτικά ανά κατηγορία περιουσιακού στοιχείου έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ  
Οικόπεδα Κτίρια 

Έπιπλα και 
Η/Υ Σύνολο 

Κόστος     
1η Ιανουαρίου 2015   115.915,63  303.961,35 284.054,36 703.931,34 
Προσθήκες              -                 - 2.520,40  2.520,40 
Επανεκτίμηση εύλογης αξίας  (16.372,86)     3.808,57                      -        (12.564,29) 

31η Δεκεμβρίου 2015 99.542,77  307.769,92      286.574,76     693.887,45  

1η Ιανουαρίου 2016   99.542,77 
    

307.769,92 
       

286.574,76 
        

693.887,45 
Προσθήκες                    -    -    7.017,07 7.017,07 
Επανεκτίμηση εύλογης αξίας (32.462,06)    3.732,40                      -    (28.729,66) 

31η Δεκεμβρίου 2016 67.080,71  
   

311.502,32 293.591,83 672.174,86 

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις     
1η Ιανουαρίου 2015                    -    (18.318,49)      (213.376,94)   (231.695,43) 
Αποσβέσεις χρήσης                   -     (9.521,43)     (14.337,86)     (23.859,29) 

31η Δεκεμβρίου 2015                    -     (27.839,92)   (227.714,80)   (255.554,72) 

1η Ιανουαρίου 2016                    -    (27.839,92)   (227.714,80)   (255.554,72) 
Αποσβέσεις χρήσης  (9.331,00)     (15.440,52)     (24.771,52) 

31η Δεκεμβρίου 2016                    -    (37.170,92)   (243.155,32)   (280.326,24) 

Αναπόσβεστη αξία την 31η 
Δεκεμβρίου 2015    99.542,77 279.930,00        58.859,96     438.332,73 

Αναπόσβεστη αξία την 31η 
Δεκεμβρίου 2016 

     
67.080,71 

   
274.331,40        50.436,51      391.848,62 

   

  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) 
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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 

31.12.2016 για σκοπούς Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που 

καταρτίστηκε από Εκτιμητή το Μάρτιο 2017 κατόπιν σχετικής εντολής της Διεύθυνσης 

του Ταμείου. 

 

  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. 
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 2.1.2. Επενδύσεις σε ακίνητα 

  2016 2015 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 3.266.736,37 2.753.496,50 

 

 

  Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν την αξία των λοιπών ακινήτων του 

Ταμείου, εκτός αυτών που ιδιοχρησιμοποιεί. 

 
Ποσά σε ευρώ 31.12.2016 31.12.2015 

Εύλογη αξία 1η Ιανουαρίου    2.753.496,50      2.791.465,97 

Προσθήκες 18.454,37    0,00  

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας        494.785,50        (37.969,47) 

31η Δεκεμβρίου    3.266.736,37    2.753.496,50  

 

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

βάση τις εκτιμήσεις εύλογης αξίας κατά την 31.12.2015 και 31.12.2016 για σκοπούς 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που καταρτίστηκαν από Εκτιμητή 

κατόπιν σχετικών εντολών της Διεύθυνσης του Ταμείου. 

 
  Αναλύεται ανά ακίνητο ως εξής: 

 31.12.2016 

Ακίνητο Πατησίων αρ.48 Ε’ όροφος 119.605,26 

Ακίνητο Πατησίων αρ.48 Β’ όροφος 214.596,05 

Ακίνητο Κυψέλης 74 272.535,06 

Ακίνητο Χαλκοκονδύλη 12 & Κάνιγγος 21 2.660.000,00 

Σύνολο 3.266.736,37 

 

 2.1.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
  2016 2015 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 5.095,94 5.020,24 
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  Στο ανωτέρω κονδύλι αποτυπώνονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του 

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

και την 31.12.2016. 

 
  Αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ   Λογισμικό Η/Υ  

Κόστος  
1η Ιανουαρίου 2015          88.104,57  

Προσθήκες            2.045,00  

31η Δεκεμβρίου 2015          90.149,57   

1η Ιανουαρίου 2016          90.149,57    

Προσθήκες 1.933,00  

31η Δεκεμβρίου 2016          92.082,57  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
1η Ιανουαρίου 2015        (83.573,93) 

Αποσβέσεις χρήσης          (1.555,40) 

31η Δεκεμβρίου 2015        (85.129,33) 

1η Ιανουαρίου 2016        (85.129,33) 

Αποσβέσεις χρήσης          (1.857,30) 

31η Δεκεμβρίου 2016        (86.986,63) 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2015            5.020,24  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2016            5.095,94  

 
  Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν ανάλογα με την εκτιμώμενη διάρκεια 

ωφέλιμης ζωής τους (5 έτη). 

   Ανάλυση προκύπτει από το Μητρώο Παγίων που τηρεί το Ταμείο. 

 
 2.1.4. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά  

περιουσιακά στοιχεία 

  2016 2015 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 3.564.217,14 3.500.000,00 

 
  Το ανωτέρω ποσό αφορά την συμμετοχή στην αύξηση του Συνεταιριστικού 

Κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, με την απόκτηση 6.363.638 

συνεταιριστικών μερίδων ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη. Η συμμετοχή 

αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 78/3.12.2015 (θέμα 2) απόφαση του ΔΣ του Ταμείου, 

κατόπιν εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου. 
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  Η ανωτέρω συμμετοχή αποτιμήθηκε, κατά την 31.12.2016, στην αναλογία 

επί του ποσοστού συμμετοχής του Ταμείου, στο σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Η διαφορά από την αποτίμηση, (κέρδος) ποσού 

€ 64.217,14, καταχωρήθηκε στο κονδύλι του ισολογισμού «Αποθεματικά». 

 
  Η συμμετοχή του Ταμείου ανέρχεται στο 33% επί του συνολικού αριθμού 

ψήφων της Τράπεζας. Στην υπό έλεγχο χρήση το Ταμείο συμμετείχε στη Διοίκηση της 

Τράπεζας, όπως προκύπτει από το Πρακτικό Συγκρότησης ΔΣ της 31.10.2016 της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, με ένα εκλεγμένο μέλος και τρία διορισθέντα με 

βάση το ποσοστό συμμετοχής του. 

   

 2.1.5. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

 
  2016 2015 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 115.130.718,26 119.394.597,18 

 
 
  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 (29%). 

 
  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) 
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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 

 

 2.1.6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

  2016 2015 

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 

 

 2.2.1 Ασφαλιστικές απαιτήσεις  

  2016 2015 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 28.208.639,43 10.798.800,67 

 

  Παρατίθεται ανάλυση των ασφαλιστικών απαιτήσεων κατά την 31.12.2016 

και κατά την 31.12.2015. 

 

 

 31.12.2016 31.12.2015 

Εισφορές επί της παραγωγής 1.184.061,76 1.279.591,61 

Εργοδοτικές εισφορές 52.073,50 22.769,18 
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Υπαλληλικές εισφορές 62.220,94 39.815,03 

Πρόστιμα παρελθόντων ετών 596.757,31 443.097,40 

Εισφορές πρακτορείων 838.077,99 719.821,79 

Επισφαλείς απαιτήσεις παλαιών ετών 14.027.114,00 13.995.036,01 

Απαιτήσεις από εργοδοτικές εισφορές 

εισπρακτέες την επόμενη χρήση  230.745,37 1.691.421,84 

Απαιτήσεις από εισφορές ασφαλισμένων 

εισπρακτέες την επόμενη χρήση 922.600,94 1.079.084,60 

Απαιτήσεις από εισφορές παραγωγής 

εισπρακτέες την επόμενη χρήση 24.137.609,14   5.338.706,74 

Σύνολο 42.051.260,95 24.609.344,20 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

από εισφορές 14.027.114,00 13.995.036,01 

Σύνολο απαιτήσεων από ασφαλιστικές 

εισφορές 28.024.146,95 10.614.308,19 

   

Απαιτήσεις από άλλα Ταμεία για συμμετοχή 

σε δαπάνες συνταξιοδότησης     184.492,48      184.492,48 

Γενικό σύνολο ασφαλιστικών απαιτήσεων  28.208.639,43 10.798.800,67 

 

  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). 
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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 για τη χρήση 2016 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. 

  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 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. 

  Σημειώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 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. 

  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 
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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. 

6. Η διάρθρωση της μηχανογραφικής εφαρμογής των Μητρώων, πρέπει να παρέχει 

και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών μη λογιστικού χαρακτήρα που σχετίζονται 

με τις ανάγκες πληροφόρησης της εποπτεύουσας τον Οργανισμό αρχής (π.χ. αριθμός 

ασφαλισμένων κατά κατηγορία, αριθμός νέων ασφαλισμένων της χρήσης και αυτών 

που διαγράφονται, επίπεδο συμπλήρωσης προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση κάθε 

ασφαλισμένου κ.λπ.)». 

 

  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 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 μπορεί να γίνει επαλήθευση της λογιστικής και 

του προγράμματος παρακολούθησης των εισφορών για το σύνολο των απαιτήσεων. 

  Τέλος είναι σε εξέλιξη διαδικασία ελέγχου των εισφορών εταιρειών 

προηγούμενων ετών 2007 – 2013. 

 

  Οι απαιτήσεις προαιρετικής ασφάλισης και αναγνώρισης προϋπηρεσίας 

παρακολουθούνται σε ιδιαίτερη μηχανογραφική εφαρμογή. Συστήνουμε την 
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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 31.12.2016. Από τη συμφωνία προέκυψαν τα 

εξής: 

 
Απαιτήσεις από εισφορές (Κ.Α.30) 16.760.305,50 

Απαιτήσεις από εργοδοτικές εισφορές και εισφορές 

ασφαλισμένων πληρωτέες στην  

επόμενη χρήση (Κ.Α. 36.02) 1.153.346,31 

Απαιτήσεις από εισφορές παραγωγής εισπρακτέες 

την επόμενη χρήση (Κ.Α. 36.02)    24.137.609,14 

 42.051.260,95 

Μείον: Υποχρεώσεις επιστροφής εισφορών  

(Κ.Α. 56.01)  -4.118.733,74 

Σύνολο απαιτήσεων εισφορών σε λογιστική 37.932.527,21 

Ως υπόλοιπο απαιτήσεων από μηχαν/κό  

πρόγραμμα παρακολούθησης 37.932.527,21 

Διαφορά                 0,00 

 
  Το ποσό των € 24.137.609,14 αφορά εργοδοτικές εισφορές επί της 

παραγωγής που προέκυψαν με βάση τη νέα συμφωνία του Ταμείου με τις 

ασφαλιστικές εταιρείες. 

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

ανέρχεται σε € 14.027.114,00. Το Ταμείο διενήργησε ισόποσες προβλέψεις για πιθανή 

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

είσπραξή τους. 

 
  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 

€ 184.492,48 αναλύονται κατά την 31.12.2016 σε: 

 
ΤΣΜΕΔΕ 13,20 

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  4.268,08 

ΝΑΤ-ΚΕΑΝ -695,30 

ΤΕΑΔΥ 9.696,67 

ΤΑΥ Αστυνομίας πόλεων        752,51 

Σύνολο 184.492,48 

   
  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 € 184.492,48 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. 



            Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε Εμπιστευτική 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Νικόλαος Αθ. Συκάς 

Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. 

Έκθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 
 16 

 

 2.2.2 Λοιπές απαιτήσεις  

  2016 2015 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 14.423.119,07 11.857.126,98 

 

 

  Παρατίθεται ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων κατά την 31.12.2016 και 

κατά την 31.12.2015. 

 

  31.12.2016  31.12.2015 

α) Απαιτήσεις από ενοίκια 341.681,31  341.726,04 

β) Απαιτήσεις από δάνεια 63.850,65  52.683,29 

γ) Προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι 5.063.604,03  2.868.337,64 

δ) Λοιπές απαιτήσεις 3.622,38  22.418,42 

ε) Παροχές συντάξεων προπληρωμένες 2.237.877,30  2.242.712,78 

στ) Πρόβλεψη τόκων ομολόγων εσωτερικού 4.627.560,27  4.038.262,80 

 Πρόβλεψη τόκων ομολόγων εξωτερικού 2.135.284,32  2.337.584,29 

 Πρόβλεψη τόκων προθεσμιακών καταθέσεων          1.202,70                  5.537,87 

ζ) Απαιτήσεις από πιστωτικούς τόκους χρεογράφων             572,26                  0,00 

  14.475.255,22  11.909.263,13 

η) Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς  

            λοιπές απαιτήσεις        52.136,15        52.136,15 

 Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 14.423.119,07  11.857.126,98 

 

  Για τις ανωτέρω απαιτήσεις σημειώνουμε τα εξής: 

 

 α) Οι απαιτήσεις από ενοίκια της 31.12.2016 αναλύονται σε 

 

Καταστήματα (Κυψέλης 74) 14.529,68 

Γραφεία (Πατησιών 48) 3.087,39 

Ξενοδοχείο (Κάνιγγος) 272.256,64 

Επίδικες απαιτήσεις   51.807,60 

Σύνολο 341.681,31 

  Το ποσό των € 14.529,68 απαιτείται από τον μισθωτή του καταστήματος 

επί της οδού Κυψέλης 74 Μαχιμάρη Γρηγόριο για μισθώματα περιόδου Ιούνιου 2007 
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– Μαΐου 2008. Το Ταμείο προσέφυγε δικαστικά για τα μισθώματα Ιουνίου – Δεκεμβρίου 

2007 και το αναλογούν χαρτόσημο επ’ αυτών, συνολικού ποσού € 8.304,52. Με 

δικαστική απόφαση (2136/9.9.2008) υποχρεώνεται ο μισθωτής σε καταβολή του 

ανωτέρω ποσού. Ωστόσο έως και τη χρήση 2015 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 

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 έχουν γίνει ενέργειες από το Ταμείο, για την είσπραξη του 

ποσού των € 273.980,92  πλέον των τόκων. Κατά αυτής της απόφασης η μισθώτρια 

άσκησε έφεση, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά να εκδικαστεί την 13.10.2015, αλλά 

κατόπιν αίτησής της αναβλήθηκε για το 2017. 

 

  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 830/2014 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, με την 

οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης της αγωγής, προκειμένου να 

προσκομιστούν στο δικαστήριο συμπληρωματικά έγγραφα. 

 

  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 
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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.  

  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη δανείων τα οποία παραμένουν 

ακίνητα από την προηγούμενη χρήση ποσού € 5.489,96. Θα πρέπει να γίνει 

διερεύνηση και τακτοποίησης εντός της χρήσης 2017. 

 

  γ) Οι προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι ποσού 

€ 5.063.604,03 την 31.12.2016 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 2014 1.144.256,75 

Απαιτήσεις από εκκαθάριση ετήσιας δήλωσης 2015 1.705.098,00 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως σε ευρώ 17.885,64 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως διαχειριστών σε ευρώ 11.048,02 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως διαχειριστών σε δολλάρια 1.162,12 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως διαχειριστών σε ελβετικά 

φράγκα 78,05 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

λογαριασμών όψεως διαχειριστών σε λίρες 205,23 
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Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

ομολόγων εσωτερικού 1.222.862,52 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

πώλησης ομολόγων εσωτερικού 150.452,53 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

ομολόγων εξωτερικού 710.094,49 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 

πώλησης ομολόγων εσωτερικού 42.249,17 

Σύνολο 5.063.604,03 
 

 

  Για τις απαιτήσεις από τις εκκαθαρίσεις των δηλώσεων 2011 και 1.1 - 

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. 

 

  δ) Από τις λοιπές απαιτήσεις ποσό € 3.243,75 αφορά απαίτηση από 

παρακράτηση φόρου 15% σε εταιρικές πράξεις και ποσό € 378,63 αφορά απαίτηση 

από χορήγηση δανείου σε συνταξιούχο.  

   

  ε) Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε προπληρωμή συντάξεων Ιανουαρίου 

2017 το Δεκέμβριο 2016. 

 
  στ) Οι τόκοι ομολόγων και προθεσμιακών απεικονίζουν το μέρος τόκων 

ομολόγων που εισπράχθηκαν στην επόμενη χρήση 2017 και αφορά την τρέχουσα 

χρήση 2016. 

 

  ζ) Οι απαιτήσεις από πιστωτικούς τόκους χρεογράφων αφορούν έσοδα τα 

οποία εισπράχθηκαν στην επόμενη χρήση 2017 και αφορά την τρέχουσα χρήση 2016. 
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  η) Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις αφορούν σε επίδικες 

απαιτήσεις από ενοίκια (μισθώματα ξενοδοχείου) € 51.807,60 και ποσό € 328,55 που 

παραμένει ακίνητο από προηγούμενη χρήση. 

 
 2.2.3 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία  

  2016 2015 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 3.500.767,12 3.500.00,00 

 
 
  Το ανωτέρω ποσό απεικονίζει την αξία 3.500 ομολόγων της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Ηπείρου ονομαστικής αξίας € 1.000 έκαστο, που αποκτήθηκαν από το 

Ταμείο την 31.12.2015 με την υπ’ αριθμό 78/3.12.2015 (θέμα 2) απόφαση του ΔΣ του 

Ταμείου, κατόπιν εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου. Το ποσό της 

μεταβολής στη χρήση 2016 € 767,12 αφορά πρόβλεψη τόκων του ομολόγου. 

 
 2.2.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  

  2016 2015 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 515.584.633,18 496.240.892,81 

 
  Παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών 

στην εύλογη αξία κατά την 31.12.2016 και κατά την 31.12.2015. 

 

 31.12.2016 31.12.2015 

Έντοκα γραμμάτια Ελλην. Δημοσίου 173.673.466,74 168.601.734,81 

Μετοχές εσωτερικού 257.600,00 1.454.790,59 

Μετοχές εξωτερικού 31.631.579,23 25.002.665,02 

Αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού 105.794.113,71 96.547.356,87 

Ομόλογα εξωτερικού 204.227.873,50 204.634.345,52 

Σύνολο 515.584.633,18 496.240.892,81 

 

  Για τα ανωτέρω χρεόγραφα αναφέρουμε τα εξής: 
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  Η αποτίμηση έγινε στην εύλογη αξία τους κατά την 31.12.2016. 

 

  Με σχετική επιστολή τους ο θεματοφύλακας και οι διαχειριστές μας 

επιβεβαίωσαν τα χρεόγραφα που κατείχε το Ταμείο κατά την 31.12.2016. 

 

  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  

  2016 2015 

Χρεωστικά υπόλοιπα την 31.12 € 18.177.397,08 27.520.341,15 

 

  Παρατίθεται ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων στοιχειών στην εύλογη 

αξία κατά την 31.12.2016 και κατά την 31.12.2015. 
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31.12.2016 31.12.2015 

Ταμείο 15.811,01 18.659,68 

Καταθέσεις σε όψεως 18.161.586,07 27.501.681,47 

Σύνολο 18.177.397,08 27.520.341,15 

 

 α) Το Ταμείο περιλαμβάνει τα μετρητά του Ταμείου κατά την 31.12.2016. 

 

  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 31.12.2016 αναλύονται ως εξής: 

 

α) Λογαριασμοί όψεως σε ευρώ 781.124,71 

 Λογαριασμός όψεως σε ευρώ εισφορών 774.801,11 

β) Λογαριασμοί όψεως διαχειριστών σε ευρώ 2.217.205,86 

γ) Λογαριασμοί όψεως διαχειριστών σε δολάρια 114.638,27 

 Λογαριασμοί όψεως διαχειριστών σε ελβετικά φράγκα 348.435,34 

 Λογαριασμοί όψεως διαχειριστών σε λίρες 127.831,71 

δ) Προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ 12.010.000,00 

 Προθεσμιακές καταθέσεις σε δολάρια   1.787.549,07 

 Σύνολο 18.161.586,07 

 

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

τηρούμενους κυρίως στην ΕΤΕ και τη Eurobank, 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 31.12.2016, 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) 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 31.12.2016 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 προθεσμιακές καταθέσεις. Τα υπόλοιπα των προθεσμιακών 

καταθέσεων κατά την 31.12.2016 επιβεβαιώνονται από σχετικές επιστολές των 

τραπεζών. 

 

  Συστήνουμε την παρακολούθηση και συμφωνία σε τακτά χρονικά 

διαστήματα των λογαριασμών της γενικής λογιστικής με τα αντίστοιχα extraits των 

τραπεζών και την άμεση διερεύνηση και τακτοποίηση τυχόν διαφορών που 

προκύπτουν. 

 

 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

 3.1. Ίδια Κεφάλαια 

 

 3.1.1. Κεφάλαιο  

  2016 2015 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 515.279.935,66 515.279.935,66 

 

  Το ανωτέρω υπόλοιπο σχηματίστηκε ως εξής: 
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Κεφάλαιο 28.2.2013 826.152.767,94 

Μείον: Αποτέλεσμα (έλλειμμα) έως 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  

 βοηθήματος Ν.103/75          71.830,68 

Κεφάλαιο 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 

  2016 2015 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 64.217,14 0,00 

 
  Το ανωτέρω ποσό απεικονίζει τη θετική διαφορά (κέρδος) που προέκυψε 

στη χρήση από την αποτίμηση της συμμετοχής του Ταμείου στην Τράπεζα Ηπείρου. 

Η αποτίμηση έγινε στο σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας κατά την 

31.12.2016 και προκύπτει ως εξής: 

 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Ηπείρου την 31.12.2016 10.800.658,01 

Επί: Συμμετοχή Ταμείου  33% 

Αποτιμημένη αξία κατά την 31.12.2016 3.564.217,14 

Μείον: Καταχωρησθείσα συμμετοχή σε διαθέσιμα προς 

πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία την 

31.12.2015   (3.500.000,00) 

Υπόλοιπο προς σχηματισμό αποθεματικού           64.217,14 
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 3.1.2. Αποτελέσματα εις νέο  

  2016 2015 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € (495.274.815,97) (599.750.453,56) 

 
  Το ανωτέρω ποσό απεικονίζει το έλλειμμα της χρήσης 2016. Αναλύεται ως 

εξής: 

 
Αποτελέσματα εις νέο 1ης Μαρτίου 2013 βάσει 

ΚΛΣ € (418.558.032,90) 

Σωρευμένα αποτελέσματα έως την 1η Μαρτίου 

2013 από μετάβαση στα ΔΠΧΠ € (607.065.069,57) 

Αποτελέσματα εις νέο 1ης Μαρτίου 2013 βάσει 

ΔΠΧΠ € (1.025.623.102,47) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό 

ζημιών εις νέο € 441.338.252,36 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης 1.3.2013 – 

31.12.2014 € 40.550.507,25 

Αποτελέσματα εις νέο 31ης Δεκεμβρίου 2014 

βάσει ΔΠΧΠ € (543.734.342,86) 

Μεταφορά σε κεφάλαιο πλεονάσματος βάσει 

ΚΛΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου € (115.387.802,04) 

Μεταφορά σε κεφάλαιο αποθεματικών από 

αναπροσαρμογή και αποτίμηση τίτλων σε 

κεφάλαιο € (15.005.787,36) 

Μεταφορά σε κεφάλαιο εφ’ άπαξ βοηθήματος 

Ν.103/75 € (71.830,68) 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης 1.1.2015 – 

31.12.2015 € 74.449.309,38 

Αποτελέσματα εις νέο 31ης Δεκεμβρίου 2015 

βάσει ΔΠΧΠ € (599.750.453,56) 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης 1.1.2016 – 

31.12.2016  104.475.637,59 

Αποτελέσματα εις νέο 31ης Δεκεμβρίου 2016 

βάσει ΔΠΧΠ  (495.274.815,97) 
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 3.2. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

3.2.1. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

  λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

  2016 2015 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 12.546,31 12.246,31 

 

  Το ανωτέρω κονδύλι απεικονίζει το συνολικό ποσό της πρόβλεψης για 

αποζημίωση προσωπικού κατά την 31.12.2016. Η πρόβλεψη που καταχωρείται 

βασίζεται στη μέθοδο της προβλεπόμενης μονάδας πίστωσης (projected unit credit 

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

 

3.2.2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

  2016 2015 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 677.078.917,68 755.838.195,99 

 

  Οι λοιπές μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις αναλύονται περαιτέρω ως εξής: 

   2016 2015 

Α) Υποχρεώσεις παροχών στους 

Ασφαλισμένους € 677.033.304,00 755.780.336,00 

Β) Εγγυήσεις μισθωμάτων € 45.613,68 45.613,68 

 Σύνολο € 677.078.917,68 755.825.949,68 

 

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 



            Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές αεοε Εμπιστευτική 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Νικόλαος Αθ. Συκάς 

Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. 

Έκθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 
 27 

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 € 5.547 (για το 2016) και €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 συντάχθηκε από την εταιρία AON 

Hewitt και υπογράφεται από τους αναλογιστές Παναγιώτη Ζαμπέλη και Μαρία 

Παπαδάκη, με ημερομηνία εκτίμησης την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

 Η μεταβολή των Υποχρεώσεων παροχών στους ασφαλισμένους, 

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

την 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει ως ακολούθως: 

 

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) 

  677.033.304,00 
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Ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις (ποσά σε ευρώ)

Παρ. αξία δεδουλ. παροχών συνταξιούχων 360.637.785 400.073.042 390.156.549

Παρ. αξία δεδουλ. παροχών ανενεργών προ93 125.118.080 143.632.412 165.283.691

Παρ. αξία δεδουλ. παροχών ανενεργών μετά93 11.380.956 8.401.419 9.461.497

Παρ. αξία δεδουλ. παροχών προ93 126.823.909 150.926.043 175.950.007

Παρ. αξία δεδουλ. παροχών μετά93 50.624.398 50.155.681 60.505.645

Αναδρομικές καταβολές συντάξεων προηγούμενων ετών 2.448.177 2.591.739 2.356.568

Δεδουλευμένη υποχρέωση ΣΥΝΟΛΟ 677.033.304 755.780.336 803.713.958

Επιτόκιο προεξόφλησης: 3,5% 3,5% 3,5%

Πληθωρισμός: 1,0% 1,0% 1,0%

Αύξηση αποδοχών: μέχρι και το 2024: 0% /έτος, 2025 και μετά: 1% /έτος μέχρι και το 2024: 0% /έτος, 2025 και μετά: 1% /έτος 2015: -0,5% , 2016: 0,5% , 2017+: 1,5% /έτος

Αύξηση συντάξεων: 0,5% /έτος από το 2025 και μετά 0,5% /έτος από το 2025 και μετά 1%  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 1% /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 Α. Η παροχή των συνταξιούχων και των ενεργών/ανενεργών προ 93 έχει υπολογιστεί μετά την εφαρμογή Α. Η παροχή των συνταξιούχων και των ενεργών/ανενεργών προ 93 έχει υπολογιστεί μετά την εφαρμογή

των ακόλουθων μειώσεων στις καταστατικές παροχές: των ακόλουθων μειώσεων στις καταστατικές παροχές: 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 μείωση, μετά τις μειώσεις 1&2, στο συνολικό ποσό σύνταξης

Συνολική κύρια και επικ. Σύνταξη (μετά τις μείωσεις) €1000 - €1500, ποσοστό μείωσης 5%

Μείωση 4 Συνολική κύρια και επικ. Σύνταξη (μετά τις μείωσεις) €1500 - €2500, ποσοστό μείωσης 10%

επιπλέον οριζόντια μείωση 12% από 1.2.2017, πάνω στις ισχύουσες παροχές, μετά τις μειώσεις 1, 2 και 3.

Συνολική κύρια και επικ. Σύνταξη (μετά τις μείωσεις) €2000 - €3000, ποσοστό μείωσης 15%

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). Συνολική κύρια και επικ. Σύνταξη (μετά τις μείωσεις) €3000 +, ποσοστό μείωσης 20%

Β. Οι παροχές των μετα 93 ασφαλισμένων έχουν υπολογιστεί με μια οριζόντια μείωση 12% στις οριζόμενες Β. Οι παροχές των μετα 93 ασφαλισμένων έχουν υπολογιστεί όπως ορίζονται στο καταστατικό Β. Οι παροχές των μετα 93 ασφαλισμένων έχουν υπολογιστεί όπως ορίζονται στο καταστατικό 

στο καταστατικό συντάξεις για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων. για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων. 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 

2016 & 2015 αντίστοιχα, είναι οι ακόλουθες: 

 

31.12.2016 31.12.2015 

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

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

Ανώτατο όριο προ93: €1.078 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 
μην 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. 
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). 

Μείωση 1 
στο συνολικό ποσό σύνταξης 
Μην. Σύνταξη 300 - 350 μείωση 3% αλλά η σύνταξη να 
μην 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. 
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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 όπως ορίζονται στο καταστατικό για αυτή 
την κατηγορία ασφαλισμένων. 

 

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

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

 

31.12.2016 
     

Ενεργοί Ασφαλισμένοι 
  Πλήθος Μέσες αποδοχές Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία  
Ασφαλισμένοι προ 1.1.93 - ασφαλιστικές 2.524 2.649 50 21,81 
Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93 - ασφαλιστικές 4.118 1.733 36 9,47  
Ασφαλισμένοι προ 1.1.93 - πρακτορεία 792 1.694 51 15,46   
Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93 - πρακτορεία 1.787 1.034 35 6,84   

Σύνολο 9.221 1.845 41 13  
      

Ανενεργοί πρώην Ασφαλισμένοι 
  Πλήθος Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία  
Ασφαλισμένοι προ 1.1.93  6.561 50 9,03  
Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93  5.351 35 3,73   

Σύνολο  11.912 43,26 6,65  
     

Υπάρχοντες συνταξιούχοι 
 

Πλήθος 

Μέση 
 καταστατική 

μηνιαία σύνταξη  

Μέση 
 καταβαλλόμενη 

 μηνιαία σύνταξη Μέση ηλικία 
Συνταξιούχοι γήρατος   5.092   527 362 66 
Συνταξιούχοι αναπηρίας   290 378 274 61 
Συνταξιούχοι θανάτου 934 298 226 71 

Σύνολο 6.316 487 338  66,51 
     

 
 

31.12.2015 
     

Ενεργοί Ασφαλισμένοι 
  Πλήθος Μέσες αποδοχές Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία  
Ασφαλισμένοι προ 1.1.93 - ασφαλιστικές 2.636 2.689 50,1 20,9   
Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93 - ασφαλιστικές 4.140 1.732 36,6 8,8   
Ασφαλισμένοι προ 1.1.93 - πρακτορεία 772 1.790 51,3 15,3   
Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93 - πρακτορεία 1.688 1.062 35,8 6,6   

Σύνολο 9.236 1.888 41,5 12,4  
      

Ανενεργοί πρώην Ασφαλισμένοι 
  Πλήθος Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία  
Ασφαλισμένοι προ 1.1.93  6.224 50,7 9,9   
Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93  3.908 35,6 4,4   

Σύνολο  10.132 44,9 7,8  
     

Υπάρχοντες συνταξιούχοι 
 Πλήθος Μέση Μέση Μέση ηλικία 
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 καταστατική 
μηνιαία σύνταξη  

 καταβαλλόμενη 
 μηνιαία σύνταξη 

Συνταξιούχοι γήρατος   4.805    542 375 66,6 
Συνταξιούχοι αναπηρίας   273 384 294 62,1 
Συνταξιούχοι θανάτου 904 307 241 72,9 

Σύνολο 5.982 499 351  67,3 
     

 

 

  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  

  2016 2015 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 17.328,96 16.914,42 

  

  Οι υποχρεώσεις από ασφαλιστικές εισφορές αναλύονται ανά χρήση ως 

εξής: 

 

 31.12.2016 31.12.2015 

ΙΚΑ ΤΕΑΜ 16.002,96 14.458,02 

ΤΣΜΕΔΕ 0,00 439,87 

Ταμείο Συντάξεων Νομικών 0,00 676,51 

Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων 0,00 403,40 

ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ  1.326,00      936,62 

Σύνολο 17.328,96 16.914,42 
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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 2017. 

 

 3.3.2. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

  2016 2015 

Πιστωτικά υπόλοιπα την 31.12 € 5.075.222,36 4.624.195,68 

 

  Παρατίθεται ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 

την 31.12.2016 και κατά την 31.12.2015. 

 

  31.12.2016 31.12.2015 

α) Προμηθευτές 351.970,43 402.623,81 

β) Φόροι από παρακράτηση σε μισθούς, 

συντάξεις και ελευθ. επαγγελματίες 21.978,03 26.820,62 

γ) Λοιποί φόροι τέλη 2.385,57 1.191,93 

δ) Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 120.093,52 120.093,52 

ε) Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 180.673,49 80.801,91 

στ) Υπερβάλλουσες εισφορές 279.387,58 0,00 

ζ) Υποχρέωση επιστροφής εισφορών  4.118.733,74 3.992.663,89 

 Σύνολο υποχρεώσεων 5.075.222,36 4.624.195,68 

 

  Για τις ανωτέρω υποχρεώσεις σημειώνουμε τα εξής: 

 

 α) Το ποσό των € 351.970,43 κατά την 31.12.2016 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 10.233,68 

Φόρος από συντάξεις 11.127,64 

Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών      616,71 

Σύνολο 21.978,03 

 

  Ο φόρος από μισθωτή εργασία αφορά φόρο μισθωτών υπηρεσιών και 

εισφορά αλληλεγγύης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016.  

  Ο φόρος συνταξιούχων αφορά στο φόρο επί των επικουρικών συντάξεων 

που κατέβαλε το Ταμείο στους συνταξιούχους μέλη του για το Δεκέμβριο και το Δώρο 

Χριστουγέννων 2016. 

 

   Οι φόροι αποδόθηκαν εμπρόθεσμα εντός της επόμενης χρήσης 2017. 

 

 γ) Οι λοιποί φόροι τέλη αφορούν χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. εισοδημάτων από 

οικοδομές. 

 

 δ) Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

ΤΕΑΜ 106.031,84 

ΕΤΑΑ 11.206,63 

Λ/σμός επικουρ. προσωπικού ΕΤΕ  (19.871,39) 

ΤΕΑΠΟΚΑ   22.726,44 

Σύνολο 120.093,52 

 

  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. 

  Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις όπως και οι αντίστοιχες απαιτήσεις του 

ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ σε άλλα ταμεία, δεν τηρούνται μηχανογραφικά. 
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  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: 
 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 585,57 

Οφειλές σε συνταξιούχους 13.610,73 

Οφειλές σε προμηθευτές 8.413,00 

Οφειλές από κρατήσεις υπέρ τρίτων 133.362,15 

Οφειλές σε μέλη ΔΣ 9.417,42 

Οφειλές από επιστροφή συντάξεων 15.284,62 

Σύνολο 180.673,49 

 

  Οι οφειλές από κρατήσεις υπέρ τρίτων αφορούν κυρίως κρατήσεις υπέρ του 

κλάδου υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   

 

 στ) Οι υπερβάλλουσες εισφορές αφορούν αχρεωστήτως καταβληθείσες 

εργοδοτικές εισφορές από ασφαλιστικές εταιρείες. 

  Συστήσαμε τη διερεύνηση και τακτοποίηση του ανωτέρω εντός της χρήσης 

2017. 

 

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

σε εργοδότες ποσού € 4.028.158,23 και υποχρέωση επιστροφής εισφοράς λόγω 

υπέρβασης πλαφόν ποσού € 90.575,51. 

 

 4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
 4.1. Έσοδα 

 
  Παραθέτουμε παρακάτω τα έσοδα, όπως αυτά εμφανίζονται στην 

«Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος» χρήσης 2016. 
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 4.1.1. Έσοδα εισφορών  

  2016 2015 

Σύνολο εσόδων την 31.12 € 31.225.693,74 36.003.564,54 

 

  Στον ανωτέρω λογαριασμό παρακολουθούνται οι εισφορές εργοδοτών και 

ασφαλισμένων. Αναλύονται ως εξής: 

 

 31.12.2016 31.12.2015 

Εισφορές εργοδοτών  25.186.638,11 30.110.623,06 

Εισφορές ασφαλισμένων 5.925.111,63 5.785.021,77 

Ρυθμίσεις εισφορών εργοδοτών 98.666,76 112.890,19 

Προσαυξήσεις - πρόστιμα ασφαλιστικών 

εισφορών 16.600,21 0,00 

Επιστροφές εισφορών       (1.322,97)       (4.970,48) 

Σύνολο εισφορών 31.225.693,74 36.003.564,54 

 

  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 
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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 

ενημέρωση στο τέλος της χρήσης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής (εσόδων 

και απαιτήσεων). 

 

  Σημειώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 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. 

 

 4.1.2. Μεταβολές στην παρούσα αξία της δουλευμένης  

  υποχρέωσης καθορισμένων παροχών  

  2016 2015 

Σύνολο εσόδων την 31.12 € 78.747.032,00 45.577.054,00 

 

  Αφορά το έσοδο που προκύπτει στη χρήση 2016 από τη μεταβολή (μείωση) 

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 2016. Σχετικά 

αναφερόμαστε στη παράγραφο 3.2.1. «Υποχρεώσεις παροχών στους 

ασφαλισμένους». 

 

 4.1.3. Άλλα έσοδα  

  2016 2015 

Σύνολο εσόδων την 31.12 € 3.049.339,88 12.838.563,72 

 

  Τα άλλα έσοδα αναλύονται ανά χρήση ως εξής: 

 

 31.12.2016 31.12.2015 

Έσοδα από ενοίκια   32.905,16 31.050,74 

Έσοδα από αναγνωρίσεις 44.821,65 83.661,63 

Έσοδα από εταιρικές πράξεις 21.625,00 0,00 
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 31.12.2016 31.12.2015 

Έσοδα από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 494.785,50 0,00 

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 

χρεογράφων 2.304.334,28 4.204.471,03 

Έσοδα από επιστροφές συντάξεων 33.421,07 29.194,08 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.889,90 55,42 

Έσοδα χρεογράφων προηγούμενης χρήσης 25.406,90 40.140,98 

Έσοδα από εκκαθάριση ετήσιας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος χρήσεων 2014 & 2015 42.102,29 0,00 

Έσοδα από οφειλές συνταξιούχων προηγ. 

χρήσεων 47.048,13 73.671,11 

Έσοδο από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 

προηγούμενης χρήσης 0,00 284.556,80 

Έσοδα από συμψηφισμό φόρου τόκων χρήσης 

2014 (Ν.2238/94) 0,00 1.241.489,75 

Έσοδα από εισφορές εταιρειών και 

πρακτορείων προηγ. χρήσης 0,00 527.488,23 

Έσοδα από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 

προηγ. χρήσης 0,00 244.044,29 

Έσοδα από τόκους τραπεζών προηγ. χρήσης 0,00 18.396,44 

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 1.000,00 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 

προηγ. χρήσεων                0,00 6.059.343,22 

Σύνολο 3.049.339,88 12.838.563,72 

 

 4.1.4. Χρηματοοικονομικά έσοδα  

  2016 2015 

Σύνολο εσόδων την 31.12 € 39.186.142,89 40.620.246,98 

 

  Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ανά χρήση ως εξής: 

 

 31.12.2016 31.12.2015 

Μερίσματα μετοχών εσωτερικού & εξωτερικού 588.897,44 895.994,30 

Έσοδα ομολογιών Ελληνικών και  

αλλοδαπών δανείων 7.869.982,31 5.414.717,01 
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 31.12.2016 31.12.2015 

Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 340.922,06 295.094,57 

Τόκοι προθεσμιακών & άλλων καταθέσεων 183.372,02 329.870,92 

Τόκοι χορηγούμενων δανείων 2.726,38 1.293,33 

Κέρδη από πώληση μετοχών  

εσωτερικού και εξωτερικού 228.366,21 2.139.410,92 

Κέρδη από πώληση ομολόγων  

εσωτερικού και εξωτερικού 3.200.657,99 1.472.811,07 

Κέρδη από πώληση αμοιβαίων  

κεφαλαίων εσωτερικού και εξωτερικού 150.488,00 498.674,16 

Κέρδη αποτίμησης μετοχών εσωτερικού  

και εξωτερικού 2.763.397,82 1.646.010,63 

Κέρδη αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων 

εξωτερικού 2.026.682,34 1.318.460,90 

Κέρδη από αποτίμηση ομολόγων  

εσωτερικού και εξωτερικού 15.066.603,03 20.253.385,34 

Πρόβλεψη εσόδου τόκων προθεσμιακών & 

άλλων καταθέσεων 1.202,70 0,00 

Πρόβλεψη εσόδου τόκων ομολόγων  

εσωτερικού και εξωτερικού 6.762.844,59   6.354.523,83 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 39.186.142,89 40.620.246,98 

 

  Σημειώνεται ότι τα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία της 

31.12.2016. 

 
  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 2016. 
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 4.2.1. Κόστος παροχών συντάξεων 

  2016 2015 

Σύνολο εξόδων την 31.12 € 33.738.792,29 32.987.431,48 

 

  Το κόστος παροχών συντάξεων αναλύεται ανά χρήση ως εξής: 

 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Μισθοδοσία 
216.658,96 180.689,19 

Ζημία από αναπροσαρμογή  

ακινήτων στην εύλογη αξία 
28.729,66 50.533,76 

Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο  

κόστος παροχών 
26.628,82 25.414,69 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
300,00 2.384,67 

Παροχές συντάξεων 
33.466.474,85 32.728.409,17 

Κόστος παροχών 33.738.792,29 32.987.431,48 

 

  Για τις παροχές συντάξεων € 33.466.474,85 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 γίνονταν έως το 

Δεκέμβριο 2016 μέσω της μέσω της Eurobank. 

 

  Το αρμόδιο τμήμα του Ταμείου, κατόπιν σχετικής αίτησης των 

ασφαλισμένων, ελέγχει τις προϋποθέσεις, απονέμει τη σύνταξη. 

 

  Ελέγξαμε επαρκές δείγμα φακέλων ασφαλισμένων που συνταξιοδοτήθηκαν 

το 2016, από το οποίο δεν προέκυψε οτιδήποτε αξιοσημείωτο. 

 

  Οι επιστροφές καταβολών αφορούν σε επιστροφές από συνταξιούχους 

αχρεωστήτως καταβληθέντων παροχών. 
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 4.2.2. Έξοδα διοίκησης  

  2016 2015 

Σύνολο εξόδων την 31.12 € 899.629,03 604.636,85 

 
  Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
 
 31.12.2016 31.12.2015 

Μισθοδοσία 157.225,98 131.173,90 

Αμοιβές Τρίτων 308.606,38 236.298,55 

Παροχές τρίτων 106.062,50 118.531,21 

Διάφοροι φόροι - τέλη 264.827,83 51.635,69 

Λοιπά έξοδα      62.906,34   66.997,50 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 899.629,03 604.636,85 

 
  Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στους ανωτέρω λογαριασμούς δεν 

προέκυψε κάτι για σημείωση. 

 
 4.2.3. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

  2016 2015 

Σύνολο εξόδων την 31.12 € 1.173.490,47 13.198.101,89 

 
  Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 
 31.12.2016 31.12.2015 

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 

ομολόγων και μετοχών 426.815,29 224.549,56 

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 

προθεσμιακών καταθέσεων 619.582,17 535.593,71 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 0,00 751,85 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.417,00 289.849,32 

Αντιλογισμός εισφορών 0,00 371.224,71 

Επιστροφές εισφορών εργοδοτών και 

πρακτορείων 0,00 528.196,29 

Τακτοποίηση εισφορών προηγουμένων 

χρήσεων 0,00 11.031.600,85 
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Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 

προηγ. χρήσεως 0,00 98.481,05 

Ζημία από αποτίμηση χρεογράφων 

προηγ. χρήσεως 39.431,92 96.153,84 

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 86.244,09       21.700,71 

Σύνολο 1.173.490,47 13.198.101,89 

 
  Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές προκύπτουν κατά την πώληση 

των χρεογράφων σε ξένο νόμισμα. 

 
  Το ποσό των € 11.031.600,85 στη χρήση 2015 αφορά τη μείωση των 

απαιτήσεων προηγ. χρήσεων που προέκυψε κατά τη διαδικασία επανυπολογισμού των 

απαιτήσεων από εισφορές. Σχετικά αναφερόμαστε στην έκθεση της προηγ. χρήσης 

2015. 

 

 4.2.4. Χρηματοοικονομικά έξοδα  

  2016 2015 

Σύνολο εξόδων την 31.12 € 7.656.780,21 9.535.662,14 

 
  Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2016 31.12.2015 

Μισθοδοσία 19.180,00 19.240,46 

Αμοιβές διαχειριστών και λοιπά έξοδα επενδυτικής 

επιτροπής 1.002.100,40 1.027.258,71 

Προμήθειες τραπεζών 71.077,91 91.721,71 

Μη συμψηφιζόμενοι φόροι 225.058,12 525.795,77 

Ζημιές αποτίμησης μετοχών εσωτερικού & 

εξωτερικού 833.793,44 1.084.397,61 

Ζημιές αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

εσωτερικού & εξωτερικού 442.034,22 556.694,33 

Ζημιές αποτίμησης ομολόγων εσωτερικού & 

εξωτερικού 1.271.913,25 3.423.001,21 

Ζημιές πώλησης μετοχών εσωτερικού & 

εξωτερικού 2.141.821,49 1.283.280,58 
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Ζημιές πώλησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

εσωτερικού & εξωτερικού 621.306,40 264.270,11 

Ζημιές πώλησης ομολόγων εσωτερικού & 

εξωτερικού 1.028.494,98 1.260.001,65 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 7.656.780,21 9.535.662,14 

 

 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. 

  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 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. 

  Σημειώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 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. 
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  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. 

  Στη προηγούμενη χρήση 2015 τέθηκε σε λειτουργία σχετική μηχανογραφική 

εφαρμογή ενημέρωσης των εργοδοτών μέσω e-mail, τόσο για την αποστολή από τους 

εργοδότες καταστάσεων εισφορών, όσο και για την πληρωμή αυτών. 

  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. 

  Τέλος είναι σε εξέλιξη διαδικασία ελέγχου των εισφορών εταιρειών 

προηγούμενων ετών 2007 – 2013. 

 

  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 

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 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. 

 

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και 

επεξήγηση ως προς το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης. 

 
Με τιμή 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΣΥΚΑΣ 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
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