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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης Ασφαλιστών και 

Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 

(Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.) 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης - 

Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.) (το Ταμείο), οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικών 

αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης Ασφαλιστών και 

Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη 

χρηματοοικονομική του επίδοση και τις ταμειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύει. 

Βάση γνώμης 

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

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων”. 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 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. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
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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. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

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. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
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αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε 

ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την 

προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια 

που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Ταμείο να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018 

 

 

 

 

 

 

Νικόλαος Αθ. Συκάς 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 27541 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 

Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 
 

Ισολογισμός της 31.12.2017 

 

 Σημείωση 31.12.2017  31.12.2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 8 394.354,48  391.848,62 
Επενδύσεις σε ακίνητα 10 3.511.522,22  3.266.736,37 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 5.040,60  5.095,94 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  11 7.788.790,64  3.564.217,14 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12 91.758.170,08  115.130.718,26 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  179,93  179,93 

  103.458.057,94  122.358.796,26 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ασφαλιστικές απαιτήσεις 13 12.050.586,92  28.208.639,43 
Λοιπές απαιτήσεις 13 12.055.061,68  14.423.119,07 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  11 3.500.767,12  3.500.767,12 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην  
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  14 523.891.277,05  515.584.633,18 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 74.404.201,77  18.177.397,08 

  625.901.894,54  579.894.555,88 

Σύνολο Ενεργητικού  729.359.952,48  702.253.352,14 

     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Καθαρή Θέση - Καθαρό Πλεόνασμα (Έλλειμμα)  16,17 29.823.005,56  20.069.336,83 

     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις παροχών στους ασφαλισμένους 20 692.979.425,66  677.033.304,00 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 21 12.546,31  12.546,31 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  46.573,68  45.613,68 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  693.038.545,65  677.091.463,99 

     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις  19.234,08  17.328,96 
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος  12.162,73  0,00 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  6.467.004,46  5.075.222,36 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 22 6.498.401,27  5.092.551,32 

Σύνολο Υποχρεώσεων  699.536.946,92  682.184.015,31 

     
Σύνολο παθητικού  729.359.952,48  702.253.352,14 
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Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων 

 

  Από 1η Ιανουαρίου έως 

 Σημείωση 31.12.2017  31.12.2016 
     

Έσοδα εισφορών 23 31.011.861,96  31.225.693,74 

Κόστος παροχών συντάξεων 24 (29.603.040,20)  (33.738.792,29) 

Μικτό Πλεόνασμα  1.408.821,76  (2.513.098,55) 
     

Μεταβολές στην παρούσα αξία της δουλευμένης  
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 20 (15.946.121,67)  78.747.032,00 

Άλλα έσοδα 29 354.390,59  3.049.339,88 

Έξοδα διοίκησης 25 (725.496,87)  (899.629,03) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  28 (351.572,34)  (1.173.490,47) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 30 62.893.549,36  39.186.142,89 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 30 (15.731.927,42)  (7.656.780,21) 

Πλεόνασμα προ φόρων  31.901.643,41  108.739.516,51 

 Φόρος εισοδήματος 12 (3.529.020,45)  (4.263.878,92) 

Πλεόνασμα μετά από φόρους (Α)  28.372.622,96  104.475.637,59 

     
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα     
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται  
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα      
Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών  0,00  0,00 
Φόρος εισοδήματος   0,00  0,00 

  0,00  0,00 
Στοιχεία που ανακατατάσσονται  
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα   1.224.573,50  64.217,14 

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους (B)  1.224.573,50  64.217,14 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα για τη Χρήση (Α+Β)  29.597.196,46  104.539.854,73 
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Κατάσταση Μεταβολών  Καθαρής Θέσης 

 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο  Αποθεματικά  

 Αποτελέσματα 
εις νέο   Σύνολο   

     

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2016 515.279.935,66  - (599.750.453,56) (84.470.517,90)  

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης -    64.217,14     104.475.637,59 104.539.854,73 

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2016 515.279.935,66  64.217,14 (495.274.815,97) 20.069.336,83 

     
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2017 515.279.935,66  64.217,14 (495.274.815,97) 20.069.336,83 
Μεταφορά αποτελεσμάτων 
προηγ. χρήσεων σε αποθεματικά  1.532.670,05 (1.532.670,05) -    
Επανεκτίμηση(μείωση) 
αναβαλλόμενης  
φορολ.απαιτησης   (19.843.527,74) (19.843.527,74) 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης     1.224.573,50 28.372.622,96 29.597.196,46 

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2017 515.279.935,66  2.821.460,69     (488.278.390,80) 29.823.005,55 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

Έμμεση μέθοδος 31.12.2017  31.12.2016 
    

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων 31.901.643,41  108.739.516,51 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις 26.920,57  26.628,82 
Προβλέψεις 0,00   300,00  
Μεταβολές στην παρούσα αξία της δουλευμένης υποχρέωσης 
καθορισμένων παροχών 15.946.121,67  (78.747.032,00) 
Αποτίμηση παγίων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (257.960,54)  (466.055,84) 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών  
στοιχείων  στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (23.505.375,72)  (17.308.942,28) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα (35.954.036,18)  (19.329.459,70) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 12.297.789,96  5.109.039,30 

 455.103,17  (1.976.005,19) 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών  
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες    
Μείωση / (αύξηση) των ασφαλιστικών απαιτήσεων 16.158.052,51   (17.409.838,76)  
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων 2.368.057,39  (2.566.759,21) 
(Μείωση) / αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών και φόρων)  1.405.849,95  452.633,15 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  (11.955,86)  (10.535,87) 
Καταβλημένοι φόροι  0,00  0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α)  20.375.107,16  (21.510.505,88) 

Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (16.196,40)  (27.404,44) 
Αγορά διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων (3.000.000,00)  0,00 
Καθαρή εισροή/(εκροή) από πωλήσεις/(αγορές) 
χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων  29.068.158,22  3.208.798,48 
Μερίσματα εισπραχθέντα 1.164.383,22  929.819,50 
Τόκοι εισπραχθέντες 8.635.352,49  8.056.348,27 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 35.851.697,53  12.167.561,81 
    

 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  0,00     0,00    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0,00     0,00    

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 56.226.804,69  (9.342.944,07) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 18.177.397,08  27.520.341,15 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  λήξης χρήσης 74.404.201,77   18.177.397,08  
    



ΤΕΑ − ΕΑΠΑΕ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις | 31ηΔεκεμβρίου 2017 
   (ποσά σε €) 
 

 

 

 
11 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες για το Ταμείο 

 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)». 

Χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Ταμείου ορίζεται η 1η Μαρτίου 2013 και έδρα του Ταμείου ο Δήμος Αθηναίων 

(οδός Πατησίων αρ.48). 

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του μετατρεπόμενου Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και 

Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ, η κινητή και ακίνητη περιουσία του, οι εισφορές εργοδότη 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτού, μεταφέρονται αυτοδικαίως, εκ του νόμου από την έγκριση 

του παρόντος καταστατικού και την έναρξη της λειτουργίας του. Το Ταμείο αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του 

μετατρεπόμενου Τομέα και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του μετατρεπόμενου 

Τομέα. 

Το Ταμείο παρέχει συντάξεις, τα ποσά των οποίων σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού δεν είναι εγγυημένα, 

αλλά αποτελούν στόχο του Ταμείου. Οι καταβαλλόμενες συντάξεις εξαρτώνται από την καθαρή περιουσία του Ταμείου 

και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας αναλογιστικής μελέτης, μετά τη σύμφωνη γνώμη 

της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

 Σκοπός 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ Β411-22.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ Β3819-

30.10.2017) και ισχύει, 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. Επίσης η παροχή παιδικών κατασκηνώσεων στα παιδιά των συνταξιούχων 

και των ασφαλισμένων. 

 Εισφορές 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ Β411-22.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ Β3819-

30.10.2017) και ισχύει, 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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 Διοικητικό Συμβούλιο 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

Χρήστος Παπαδόγιαννης- Πρόεδρος  Δ.Σ 

Μαργαρίτα Αντωνάκη - Αντιπρόεδρος 

Εμμανουήλ Χατζάκης - Γενικός Γραμματέας 

Ιωάννης Πετσαλάκης - Μέλος 

Σπυρίδων Κολαϊτης - Μέλος 

Σταύρος Ξηρόπουλος - Μέλος 

Ιωάννης Πολίτης - Μέλος 

Ιωάννης Ταβλαρίδης - Μέλος 

Εμμανουήλ Βαμβακάρης- Μέλος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017, με την υπ’ 

αριθμό 219/31.05.2018 (θέμα 2ο) απόφασή του. 

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. Οι αναπροσαρμογές των 

συντάξεων και των αντίστοιχων προβλέψεων εφαρμόζονται οριζόντια και κατά το αυτό ποσοστό σε όλους τους 

ασφαλισμένους του Ταμείου (παλιούς και νέους). 

 
2. Βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων 

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

γίνεται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 80/97 (ΦΕΚ 68Α΄) σε συνδυασμό με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 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 1ηςΙανουαρίου του 2015.». 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 (“οι Οικονομικές Καταστάσεις”) έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τα ποσά είναι σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση το 

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

αξία τους. 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

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

λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για 

ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως 

επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Αυτές οι 

εκτιμήσεις εξετάζονται σε συνεχιζόμενη βάση και οποιοδήποτε αποτέλεσμα από την αναθεώρησή τους αναγνωρίζεται 

την περίοδο που λαμβάνει χώρα καθώς και σε όλες τις περιόδους που επηρεάζει. 

Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον παράγοντες που 

θεωρούνται εύλογοι με βάση τις τρέχουσες συνθήκες. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν από τα δημοσιευμένα. 

Οι εκκρεμείς ζημιές είναι από τις πιο σημαντικές περιοχές όπου απαιτείται χρήση εκτιμήσεων από την πλευρά της 

Διοίκησης. 

 
3. Αλλαγές σε λογιστικές αρχές και μεθόδους 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε 

ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΠ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 1/1/2016 ή 

μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 

παρατίθεται παρακάτω. 

 
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα 

εξής: ΔΠΧΠ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΠ, ΔΠΧΠ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΠ 13: Πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις 
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Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές 

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

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

εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η 

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

καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις 

εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που 

υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και αναμένεται να έχει. 

 
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι 

εξής: ΔΠΧΠ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΠ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου 

ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΠ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΠ 8: Συμφωνία του 

συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της 

επιχείρησης, ΔΠΧΠ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που 

κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων 

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

Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

 
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής 

θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρία έχει την επιλογή να 

επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις 

ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. 
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Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται 

να έχει καμία. 

 
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα 

εξής: ΔΠΧΠ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΠ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του 

ΔΠΧΠ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις 

πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και αναμένεται να έχει. 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 

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

εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η 

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

καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις 

εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που 

υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και αναμένεται να έχει. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

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

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

αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο 

όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16).  

Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 

41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Το Ταμείο 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

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

νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η 

οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. 

Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται 

να έχει καμία. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2016) 

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

στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη 

διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και 

αναμένεται να έχει. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους 

Αποσβέσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

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

καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο 

ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό 

στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της 

απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και 

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

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

 
ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΠ 15 συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί 

του προτύπου που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις 

απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΠ όσο και των Αμερικάνικων 

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

συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε 

βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες 
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εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα 

εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της 

οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). 

Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, 

πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης 

και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το Ταμείο θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

ΔΠΧΠ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

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

αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο 

για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική 

αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της 

επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση 

και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το 

Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να 

έχει καμία. 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα 

τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα 

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

Ένωση. Συγκεκριμένα:  

 
ΔΠΧΠ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

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

ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που έχουν ρυθμιζόμενες 

δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι 

κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων 

οικονομικής οντότητας. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, 

αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός 

Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28). 

Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του 

ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη 

εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το Ταμείο θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 10, ΔΠΧΠ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την 

Ενοποίηση»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΠ 10, ΔΠΧΠ 12 

και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των 

επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη 

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

Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 

για μη πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

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

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

μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Το Ταμείο θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν 

μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω 

αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία 

σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς 
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προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

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

 
ΔΠΧΠ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΠ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Ο σκοπός του 

έργου του IASB  ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν  και 

τα δύο μέρη σε μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την 

παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη μίσθωση με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής 

αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 

σύμβασης. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν 

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

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών “Υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη 

δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που 

προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2017) 

Τον Σεπτέμβριο 2014, το IASB προέβη σε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7. Ο στόχος της εν λόγω τροποποίησης είναι να εισάγει 

υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι 

τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να 

αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Το 

Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να 

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

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2014-2016 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2016 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κύκλος 2014 - 2016», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΠ 1: Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων 
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χρηματοοικονομικής αναφοράς, ΔΠΧΠ 12: Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού 

του προτύπου., ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία, και ΔΛΠ 40: 

Επενδυτικά ακίνητα. Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 1: «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΠ 1. Η εν λόγω 

τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το Προσάρτημα Ε 

του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες. Το 

Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να 

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

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 12: «Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες» Διευκρίνιση του σκοπού του 

προτύπου (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΠ 1. Η εν λόγω 

τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του 

προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που αναφέρονται 

στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες 

δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

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

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις “Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή 

Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη σε τροποποίηση στο ΔΛΠ28. Ο στόχος της εν λόγω τροποποίησης είναι να 

διευκρινίσει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται από μια οντότητα 

που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να 

επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή 

κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

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

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα “ Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη σε τροποποίηση στο ΔΛΠ40. Ο στόχος της εν λόγω τροποποίησης είναι να 

διευκρινίσει ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, 

όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 
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πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη 

χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση. Το Ταμείο θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
4. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι κύριες λογιστικές αρχές και μέθοδοι που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

(α) Βάση ενοποίησης 

Το Ταμείο δεν έχει θυγατρικές εταιρίες, δεν ελέγχει από κοινού με τρίτους οικονομικές μονάδες και δεν διατηρεί 

συμμετοχές σε συγγενείς ή λοιπές επιχειρήσεις, πλην αυτής που αναφέρεται ακολούθως, ως εκ τούτου δεν συντάσσει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως μητρική εταιρεία. 

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

μερίδων που αντιστοιχεί σε ποσοστό 33% επί του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας. Για τη χρήση 2017 δε 

συντρέχει λόγος σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Περισσότερα για τη συμμετοχή του Ταμείου στη 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου αναφέρονται κατωτέρω στη παράγραφο 11 των σημειώσεων. 

 

(β) Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς του Ταμείου είναι το ευρώ. Συναλλαγές που αφορούν άλλα νομίσματα 

μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

περιλαμβάνονται στα κέρδη (ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσεως. 

 

(γ) Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

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

με σκοπό τη λειτουργική χρησιμοποίησή τους, αλλά και για διοικητικούς σκοπούς. 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες 

που απαιτούνται προκειμένου ένα πάγιο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας. Μεταγενέστερα της αρχικής 

καταχώρησής τους, τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους η οποία προκύπτει από 

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

κτήσης τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις όποιες σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Οι 

δαπάνες που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα της απόκτησης ενός παγίου που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό 

«ενσώματα περιουσιακά στοιχεία», κεφαλαιοποιούνται μόνο στην περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό ότι οι 
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συγκεκριμένες δαπάνες θα αποφέρουν στο μέλλον πρόσθετα οικονομικά οφέλη για το Ταμείο, πέρα από εκείνα τα 

οποία αναμένονταν αρχικά κατά την απόκτηση του παγίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συγκεκριμένες δαπάνες 

μεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσματα κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους. 

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

αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν 

από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν 

λόγω πάγιο. 

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

υποστεί απομείωση της αξίας του. Αν υπάρχει μια τέτοια ένδειξη, το Ταμείο υπολογίζει το ανακτήσιμο ποσό του 

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

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

απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του. 

 

(δ) Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης βάσει της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης ζωής των παγίων. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής κατά κατηγορία παγίων έχει ως εξής: 

Είδος Παγίου Εκτιμώμενη Διάρκεια Ωφέλιμης Ζωής 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10 έτη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη 

 

Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώματου παγίου στοιχείου αρχίζει με την έναρξη χρησιμοποίησής του και 

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

αποσβέσεων επί ενός ενσώματου παγίου στοιχείου το οποίο παύει να χρησιμοποιείται δε διακόπτεται, εκτός εάν έχει 

πλήρως αποσβεσθεί, αλλά επανεκτιμάται η ωφέλιμη ζωή του. 

 

(ε) Επενδύσεις σε ακίνητα 

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

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

στην αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει και τις δαπάνες συναλλαγής. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισής τους, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους η οποία 

προκύπτει από σχετική εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα εξετάζονται περιοδικά από εξωτερικούς κυρίως εκτιμητές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 

υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. 

 

(στ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ξεχωριστά από την επιχείρηση καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ως μέρος μιας ενοποίησης επιχειρήσεων καταχωρούνται ξεχωριστά από 

την υπεραξία αν η πραγματική τους αξία μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα κατά την αρχική καταχώρηση. Δαπάνες 

αναπτύξεως, που πραγματοποιούνται μετά τη φάση της έρευνας, καταχωρούνται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

όταν, και μόνο όταν, πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ΔΛΠ 38.  

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται  στο κόστος κτήσεως μείον τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες ζημίες απομειώσεως. Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

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

δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σε διάρκεια 10 ετών. 

Η αξία κτήσης του λογισμικού περιλαμβάνει δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα και διακριτά 

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

διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και τα οποία θα υπερβαίνουν τα σχετικά με αυτά έξοδα κτήσης. Δαπάνες που 

βελτιώνουν ή επεκτείνουν τη λειτουργία των λογισμικών προγραμμάτων πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, 

κεφαλαιοποιούνται και προστίθενται στην αρχική αξία κτήσης τους. 

Το λογισμικό αποσβένεται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, σε περίοδο, όμως η οποία δε 

δύναται να υπερβαίνει τα 10 έτη. 

Δαπάνες όπως, οι δαπάνες ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, δαπάνες 

διαφήμισης και προβολής και δαπάνες μετεγκατάστασης και αναδιοργάνωσης τμήματος ή όλου του Ταμείου, 

αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά το χρόνο πραγματοποιήσεώς τους. 

 

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

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

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

χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για τα οποία υπάρχει ιστορικό βραχυπρόθεσμης δημιουργίας κέρδους. 

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

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

εύλογη αξία τους. 

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

πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία τους, περιλαμβάνονται στα 

Αποτελέσματα. 

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

έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα είσπραξης των μερισμάτων και αυτή είναι η ημερομηνία έγκρισης των μερισμάτων από 

τη Γενική Συνέλευση. 

 

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

συναλλαγής) και περιλαμβάνει τίτλους που ταξινομούνται ως α) διαθέσιμοι προς πώληση, β) διακρατούμενοι μέχρι τη 

λήξη, γ) δάνεια και απαιτήσεις, βάσει των χαρακτηριστικών των τίτλων και της πρόθεσης της διοίκησης του Ταμείου 

κατά την ημερομηνία αγοράς των τίτλων. Οι αγορές και πωλήσεις των τίτλων αυτών καταχωρούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις κατά την ημερομηνία συναλλαγής, η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία το Ταμείο 

δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Όλες οι υπόλοιπες αγορές ή πωλήσεις περιουσιακών 

στοιχείων οι οποίες δεν εντάσσονται στις πρακτικές της αγοράς, καταχωρούνται, μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού 

τους, ως προθεσμιακές συναλλαγές παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.  

Οι διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι καταχωρούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην εύλογη 

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

αξιόπιστο και αντικειμενικό, τότε οι τίτλοι αυτοί απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους. Τα μη πραγματοποιηθέντα 

κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές της εύλογης αξίας των διαθέσιμων προς πώληση τίτλων 

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

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

διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση της αξίας τους. 

Οι διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι είναι δυνατόν να πωληθούν προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες 

ρευστότητας ή να αντιμετωπισθούν μεταβολές στα επιτόκια, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις τιμές 

χρεογράφων. Στη περίπτωση όπου ένας διαθέσιμος προς πώληση τίτλος πωλείται ή υφίσταται απομείωση της αξίας 

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

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

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

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

κόστους. 

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

διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, με καθορισμένες ή προσδιοριστέες πληρωμές και έχουν καθορισμένη 

λήξη, και για τους οποίους υπάρχει, από τη διοίκηση του Ταμείου, πρόθεση και ικανότητα διαρκούς κατοχής τους μέχρι 

την ημερομηνία λήξης τους. 

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

ένας επενδυτικός τίτλος ή ομάδα αυτών έχει υποστεί απομείωση της αξίας του. Ειδικά για επενδυτικούς μετοχικούς 

τίτλους που έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμοι προς πώληση, η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας 

ενός χρεογράφου χαμηλότερα της αξίας κτήσης χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης αν τα στοιχεία αυτά έχουν 

απομειωθεί. 

Αν υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης για τα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, η 

σωρευμένη ζημία (που επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας, 

μειούμενη από τυχόν πρόβλεψη απομείωσης στο στοιχείο αυτό, η οποία είχε αναγνωρισθεί στο παρελθόν στα 
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αποτελέσματα) μεταφέρεται από τα Λοιπά συνολικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Πρόβλεψη απομείωσης 

καταχωρημένη στα αποτελέσματα που αφορά σε μετοχικούς τίτλους δεν αντιλογίζεται στα αποτελέσματα. Αν σε μια 

μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενός διαθεσίμου προς πώληση χρεωστικού τίτλου αυξηθεί, και η αύξηση 

μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την καταχώρηση στα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης απομείωσης, η πρόβλεψη απομείωσης αντιλογίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα έσοδα από τόκους που αφορούν τίτλους χαρτοφυλακίου επενδύσεων καταχωρούνται στα έσοδα από τόκους. 

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

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

έσοδα/ (έξοδα). 

 

(θ) Μεταφορά χρηματοοικονομικών στοιχείων 

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

πώληση στο χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτήσεων, εφόσον τα χρεόγραφα ικανοποιούν τον ορισμό της κατηγορίας 

αυτής κατά την ημερομηνία της μεταφοράς και το Ταμείο έχει την πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει τα χρεόγραφα 

για το προσεχές μέλλον ή μέχρι την λήξη τους. 

Εάν υπάρχει μεταβολή στην πρόθεση ή την δυνατότητα διακράτησης ενός χρεογράφου μέχρι την λήξη, το Ταμείο 

μεταφέρει τα χρεόγραφα αυτά από την κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση στην κατηγορία διακρατούμενα στη λήξη, 

εφόσον τα μέσα ικανοποιούν τον ορισμό της τελευταίας κατά την ημερομηνία της μεταφοράς. 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που μεταφέρονται ως ανωτέρω, η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μεταφοράς 

θεωρείται το νέο αποσβεσμένο κόστος κατά την ημερομηνία αυτή. 

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

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

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

μέλλον ή μέχρι την λήξη τους. Η εύλογη αξία των χρεογράφων την ημέρα της μεταφοράς θεωρείται το νέο 

αποσβεσμένο κόστος κατά την ημερομηνία αυτή. Η διαφορά μεταξύ του αποσβεσμένου κόστους αμέσως πριν την 

μεταφορά και της εύλογης αξίας την ημερομηνία της μεταφοράς αναγνωρίζεται στο αποθεματικό διαθεσίμων προς 

πώληση αξιόγραφων μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων και αποσβένεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

(ι) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. 

 

(ια) Λογαριασμοί απαιτήσεων 

Οι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για μη εισπρακτέα 

υπόλοιπα. Ο υπολογισμός για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη μέρους ή 

ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. 
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(ιβ) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Ταμείο έχει παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα 

προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μία αξιόπιστη εκτίμηση της 

υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 

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

τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις 

υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος 

αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, 

τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

(ιγ)  Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά τη συνταξιοδότηση  

Τακτικές παροχές: Οι παροχές προς τους εργαζομένους  σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται, ως έξοδο, όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό 

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

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

μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο 

πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, όσο και πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 

 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται στο ποσό που 

έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις 

παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κτλ.). 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που 

αφορά. 

 Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

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

υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην Εταιρία και 

τον λόγο εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτησης ή δικαιολογημένης 

απόλυσης, το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού 

που καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης απολύσεως. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών για τον εργοδότη και δεν είναι χρηματοδοτούμενο. 

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

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



ΤΕΑ − ΕΑΠΑΕ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις | 31ηΔεκεμβρίου 2017 
   (ποσά σε €) 
 

 

 

 
27 

καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές.  

Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που αναγνωρίζονται και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

Κόστη που προκύπτουν από μεμονωμένα γεγονότα, όπως διακανονισμούς και περικοπές, αναγνωρίζονται άμεσα στα 

αποτελέσματα.  

Το κόστος υπηρεσίας προηγούμενων ετών αναγνωρίζεται ως έξοδο στη διάρκεια της μέσης περιόδου κατά την οποία 

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

διέπουν την παροχή και η τελευταία είναι ήδη κατοχυρωμένη, τότε το κόστος υπηρεσίας προηγουμένων ετών 

αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα. 

 

Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα: Το προσωπικό του Ταμείου καλύπτεται συνταξιοδοτικά και ιατροφαρμακευτικά 

από  τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το 

μηνιαίου μισθού του στο ΙΚΑ, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από το Ταμείο. Κατά την συνταξιοδότηση 

το Ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή επικουρικής σύνταξης στους εργαζόμενους, όπως άλλωστε και στους 

λοιπούς ασφαλισμένους του. Το Ταμείο δεν έχει καμία άλλη νόμιμη ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για καταβολή 

παροχών κύριας σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό του. 

 

(ιδ) Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από εισφορές λογίζονται στην χρήση που αφορούν.Τα έσοδα από ενοίκια σε ακίνητα λογίζονται σε 

συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, βάση του μισθωτηρίου συμβολαίου. Οι τόκοι λογίζονται με τη βάση 

των δεδουλευμένων εσόδων. Τα μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης από τους 

μετόχους. 

 

(ιε) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών του Ταμείου όπως αναμορφώθηκαν 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή και 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτει. 

 Σύμφωνα με το Ν.4172/2013, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με εξαίρεση τα κάθε είδους έσοδα που 

πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο 

επιβολής φόρου εισοδήματος. 
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Το Ταμείο σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 45 Ν. 4172/2013 και την ερμηνευτική της ΠΟΛ. 1044/2015 φορολογείται 

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

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) 

φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και 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. Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την 

τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές 

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

μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση την εξέταση των πραγματικών στοιχείων και της φύσης των εσόδων και 

των εξόδων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σε ότι αφορά τις προσωρινές διαφορές μεταξύ 

λογιστικής και φορολογικής βάσης, έχει υπολογισθεί αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει ισχύον νομικό δικαίωμα 

να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν 

οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Στη παρούσα χρήση έγινε επανεκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (μείωση κατά € 19.843.527,74) 

ως αποτέλεσμα χρηματοοικονομικής προβολής σε βάθος 27 ετών (υπολοιπόμενα έτη για αναγνώριση της ζημιάς από 

το PSI) των φορολογητέων κερδών που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ταμείου. 

Με το άρθρο 5 του Ν.4303/17.10.2014 (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των 

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

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

συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά με απαιτήσεις 

υφιστάμενες μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2014, μετατρέπονται σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι 

του Δημοσίου, σε περίπτωση που το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσεως είναι ζημία, σύμφωνα με τις 

ελεγμένες και εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οικονομικές καταστάσεις. Η ένταξη στο 

Νόμο υλοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αφορά σε φορολογικές απαιτήσεις που 

γεννώνται από το έτος 2016 και εφεξής, ενώ προβλέπεται η λήξη της εντάξεως σε αυτόν με την ίδια διαδικασία και 

κατόπιν λήψεως σχετικής εγκρίσεως από την εκάστοτε Εποπτική Αρχή. Με το άρθρο 4 του Ν.4340/1.11.2015, 

τροποποιήθηκαν τα ανωτέρω ως προς το χρόνο εφαρμογής τους, ο οποίος αναβάλλεται κατά ένα έτος. Επιπλέον και 

μεταξύ άλλων, περιορίζεται το ύψος του ποσού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που εμπίπτει στο πλαίσιο 
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των εν λόγω διατάξεων, στο ποσό που αφορά στη χρεωστική διαφορά του PSI και στις προβλέψεις λόγω πιστωτικού 

κινδύνου οι οποίες έχουν λογισθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. Επίσης διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις μετατροπής 

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

Δημοσίου δεν περιλαμβάνεται η «διαδικασία εξυγίανσης» πιστωτικών ιδρυμάτων. Με ημερομηνία 31.12.2017, το 

ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων το οποίο εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Νόμου 

ανέρχεται σε € 110.866.752,34. 

 

(ιστ) Χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις 

Το Ταμείο δεν έχει συνάψει χρηματοδοτικές μισθώσεις. Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους 

και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών 

μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της 

μίσθωσης. 

 

(ιζ) Υποχρεώσεις παροχών στους ασφαλισμένους 

Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ μετατράπηκε αυτοδικαίως σε Ν.Π.Ι.∆. υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης και λειτουργεί βάσει των 

άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2012, σύμφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012, και κατόπιν της απόφασης της 

πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των ασφαλισμένων (απόφαση του Γ.Σ. της «Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών 

Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ)». Η απόφαση της μετατροπής και το νέο καταστατικό του Ταμείου έχουν δημοσιευτεί στο 

ΦΕΚ 411 Β, 22/02/2013. Με το ΦΕΚ Β3819/30.10.2017,έγινε τροποποίηση του άρθρου 8. 

Υποχρέωση του Ταμείου είναι η 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 ανέρχεται: 

 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 € 5.860,80 από 01.01.2017. 

Η εποπτική αρχή ΕΑΑ (Εθνική Αναλογιστική Αρχή) ελέγχει ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη της παρούσας αξίας των 

δεδουλευμένων παροχών από την περιουσία του Ταμείου μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται από 

την ιδρυτική αναλογιστική μελέτη. 

Επίσης η ΕΑΑ εξετάζει την ισορροπία του αναλογιστικού ισοζυγίου, το οποίο δείχνει την μακροχρόνια βιωσιμότητα του 

Ταμείου. 

Οι δεδουλευμένες παροχές αναφέρονται στην παρούσα αξία των παροχών που αντιστοιχούν στη μέχρι την 

ημερομηνία αποτίμησης συντάξιμη υπηρεσία των ενεργών και ανενεργών µελών του Ταμείου καθώς και στην 

παρούσα αξία των παροχών των ήδη συνταξιούχων του Ταμείου. 
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Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων παροχών 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του καταστατικού, οι καταστατικές παροχές που περιγράφονται 

ανωτέρω δεν είναι εγγυημένες αλλά αποτελούν στόχο του Ταμείου. Οι καταβαλλόμενες συντάξεις 

αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας αναλογιστικής μελέτης, μετά από σύμφωνη γνώμη 

της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

Ισχύον καθεστώς καταβαλλόμενων παροχών – πρωτασφαλισμένοι προ 1.1.1993 

Το Ταμείο εφαρμόζει τις ακόλουθες μειώσεις στις καταστατικές συντάξεις των πρωτασφαλισμένων προ 1.1.1993 : 

Μείωση 1 στο συνολικό ποσό σύνταξης: 

Μηνιαία σύνταξη % Μείωσης 

€300,00 - €350,00   3% Όχι μείωση κάτω των €300 

€350,01 - €400,00 4% 

€400,01 - €450,00 5% 

€450,01 - €500,00 6% 

€500,01 - €550,00  7% 

€550,01 - €600,00  8% 

€600,01 - €650,00  9% 

€650,01 +   10% 

Επιπλέον Μείωση 2 στο συνολικό ποσό σύνταξης: 

Μηνιαία σύνταξη μετά τη μείωση 1  %  Μείωσης 

€200,00 - €250,00   10%  Όχι μείωση κάτω των €200 

€250,01 - €300,00    15%  Όχι μείωση κάτω των €225 

€300,01 +     20%  Όχι μείωση κάτω των €255 

Επιπλέον Μείωση 3 στο συνολικό ποσό σύνταξης από 1.1.2016: 

Επιπλέον των ανωτέρω μειώσεων 1 και 2, το Ταμείο εφαρμόζει από 1.1.2016 επιπλέον οριζόντια μείωση 3 ίση με 

ποσοστό 8% της σύνταξης μετά τις μειώσεις 1 και 2. 

Επιπλέον Μείωση 4 στο συνολικό ποσό σύνταξης από 1.2.2017: 

Επιπλέον των ανωτέρω μειώσεων 1, 2 και 3, το Ταμείο εφαρμόζει από 1.2.2017 επιπλέον οριζόντια μείωση 4 ίση με 

ποσοστό 12% της σύνταξης μετά τις μειώσεις 1, 2 και 3. 

Ισχύον καθεστώς καταβαλλόμενων παροχών – πρωτασφαλισμένοι μετά 1.1.1993 
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Το Ταμείο εφαρμόζει τις ακόλουθες μειώσεις στις καταστατικές συντάξεις των πρωτασφαλισμένων μετά την 1.1.1993: 

Μείωση στο συνολικό ποσό σύνταξης από 1.2.2017: 

Στις καταστατικές συντάξεις των πρωτασφαλισμένων μετά την 1.1.1993 το Ταμείο εφαρμόζει από 1.2.2017 οριζόντια 

μείωση ίση με ποσοστό 12% της σύνταξης. 

Ελάχιστο όριο παροχής μετά τις μειώσεις 

Το ελάχιστο όριο μηνιαίας παροχής μετά τις μειώσεις ορίζεται ίσο με €150, για τα 35/35 της συνταξης. Το ελάχιστο 

όριο της παροχής (το οποίο παραμένει σταθερό μέχρι το 2025 και εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 0,50% /έτος (από 

το 2025 και μετά) αντιστοιχεί στα 35 έτη ασφάλισης στο Ταμείο. Για τις συντάξεις γήρατος το όριο αυξομειώνεται 

αναλογικά με τα έτη ασφάλισης στο Ταμείο. Για τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας το παραπάνω όριο ισχύει 

ανεξαρτήτως ετών ασφάλισης. Συντάξεις που βρίσκονται κάτω από το ως άνω οριζόμενο όριο δεν υπόκεινται σε 

διαδικασία μείωσης. 

(ιζ) Εισπραττόμενες Εισφορές  

Εισφορές εργαζομένων 

Στο Ταμείο εισφέρουν οι ενεργοί ασφαλισμένοι με τακτική εισφορά ίση με: 

• πρωτασφαλισμένοι προ 1.1.1993: 4% του μισθού μέχρι €1.078 και 

• πρωτασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993: 3% του μισθού μέχρι €5.860,80. 

Σημείωση: Το ποσοστό εισφοράς των μη έμμισθων ασφαλισμένων του Ταμείου ορίζεται σε 6%. 

Εισφορές εργοδοτών – ασφαλιστικές εταιρίες 

Το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλεται από την 1.1.2016 και μετέπειτα προς το ΤΕΑΕΑΠΑΕ ορίζεται στο 

ισχύον (τροποποιημένο) καταστατικό του Ταμείου. 

Το σχήμα εργοδοτικής εισφοράς ασφαλιστικών εταιριών είναι το ακόλουθο: 

• 6% της μισθοδοσίας με πλαφόν €1.750 μηνιαίως, συν 

• Ποσοστό επί της παραγωγής ασφαλίστρων κάθε ασφαλιστικού κλάδου, το οποίο κυμαίνεται από 0,10% - 2,00% 

Το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν με τους ως ανωτέρω υπολογισμούς διαιρείται δια του ποσού της συνολικής 

μισθοδοσίας και υπολογίζεται ένα ποσοστό επί της μισθοδοσίας. 

Το ποσοστό αυτό που υπολογίζεται με την ανωτέρω διαδικασία είναι ενιαίο για όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες και δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερο από: 

• 12% επί του συνόλου της μισθοδοσίας χωρίς πλαφόν, για τα έτη 2016 – 2020. 

• 11% επί του συνόλου της μισθοδοσίας χωρίς πλαφόν, για τα έτη 2021 – 2025. 

• 8% επί του συνόλου της μισθοδοσίας από το έτος 2026 και μετέπειτα. 
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Διαδικασία καθορισμού εργοδοτικής εισφοράς 

Το Ταμείο υπολογίζει μέσα στο έτος μια προκαταρκτική εισφορά. Το επόμενο έτος που υποβάλλονται τα οριστικά 

στοιχεία παραγωγής στην ΔΕΙΑ, γίνεται επαναπροσδιορισμός του τελικού ενιαίου ποσοστού εργοδοτικής εισφοράς, το 

οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα συμφωνηθέντα ως ανωτέρω ανώτατα ποσοστά. Το τελικό αυτό ενιαίο ποσοστό 

εφαρμόζεται στο σύνολο της μισθοδοσίας οπότε και υπολογίζεται το τελικό ποσό εισφοράς. Το τελικό ποσό εισφοράς 

συγκρίνεται με το προκαταρκτικό και οι εταιρίες θα καταβάλλουν το υπόλοιπο. 

Εισφορές εργοδοτών – πράκτορες και μεσίτες 

Οι πράκτορες – μεσίτες εισφέρουν τακτική εργοδοτική εισφορά η οποία υπολογίζεται όπως και η εισφορά των 

εργαζομένων. 

Εισφορές εργοδοτών – εταιρίες ΕΠΥ χωρίς εργαζομένους στην Ελλάδα 

Η εισφορά των ασφαλιστικών εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα με καθεστώς ΕΠΥ υπολογίζεται ως το οριζόμενο 

στο καταστατικό ποσοστό πάνω στην παραγωγή ασφαλίστρων κάθε ασφαλιστικού κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

 

5. Εκτιμήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σημαντικές πηγές αβεβαιότητας 

Το Ταμείο, στα πλαίσια εφαρμογής των λογιστικών του αρχών και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τα Δ.Π.Χ.Π. διενεργεί εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν το ύψος των αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων 

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

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Η διενέργεια εκτιμήσεων και 

παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναγνώρισης λογιστικών μεγεθών και στηρίζεται στην εμπειρία του 

Ταμείου καθώς και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών γεγονότων των οποίων η 

πραγματοποίηση είναι εύλογη με τις τρέχουσες συνθήκες. 

 

Ασφαλιστικές προβλέψεις 

Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πιθανότητα αλλαγών στις εκτιμήσεις ζημιών, ώστε οι προβλέψεις σε 

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

 

Απομείωση απαιτήσεων 

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

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

υιοθέτηση υποθέσεων για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών από 

τις σημαντικές απαιτήσεις που αξιολογεί.  

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

 

Φόρος εισοδήματος 
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Το Ταμείο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα και απαιτούνται εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό του. Το 

Ταμείο αναγνωρίζει απαιτήσεις και υποχρεώσεις για ποσά τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος, καθώς 

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

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές στην τρέχουσα και μελλοντικές χρήσεις. 

Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας και το ύψος των πραγματοποιηθέντων 

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

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

έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου. Οι όποιες προσαρμογές αναγνωρίζονται στη χρήση 

εντός της οποίας οριστικοποιούνται. 

 

Ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προς πώλησης 

Σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση, μια σημαντική και συνεχιζόμενη μείωση της εύλογης 

αξίας των συμμετοχικών τίτλων κάτω από το κόστος κτήσης, αποτελεί ένδειξη απομείωσης. Για τον προσδιορισμό της 

σημαντικότητας της μείωσης η Διοίκηση εξασκεί κρίση συγκρίνοντας την εύλογη αξία με το κόστος κτήσης 

συνεκτιμώντας την περίοδο για την οποία αυτή η εύλογη αξία είναι μικρότερη του κόστους κτήσης. Το Ταμείο αξιολογεί 

επιπλέον παράγοντες όπως η ιστορική μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής, η χρηματοοικονομική υγεία της 

επένδυσης και του κλάδου που δραστηριοποιείται, μεταβολές στην τεχνολογία και λειτουργικές και χρηματοδοτικές 

ταμειακές ροές. 

 

Συνέχιση της δραστηριότητας και σχέδια της Διοίκησης 

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2018 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση 

των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό 

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

ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. 

Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει 

ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων 

στις δραστηριότητες του Ταμείου. 

 

Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας κρίνεται 

κατάλληλη ως βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

6. Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

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

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές αρχές 
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και μέθοδοι, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται στις υπόλοιπες παραγράφους της σημείωσης Νο 3, έχουν 

εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες χρήσεις. 

 

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

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

των πρώτων οικονομικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται, καθώς και στον ισολογισμό 

μετάβασης. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρμογή στο Ταμείο και 

ισχύουν για τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 31ηΔεκεμβρίου 2017 χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη 

αυτών των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των 

ΔΠΧΠ», οι εταιρίες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 

τουλάχιστον 1 χρήσης. 

Το Ταμείο συνέταξε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Πρότυπα και Διερμηνείες τα οποία είχαν 

εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ημερομηνία σύνταξής τους. 

 

7. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

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

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

όρο με ρυθμό περίπου 3,6 % ετησίως για να καλυφθούν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Ποσοστά Κάλυψης της 

Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. Κατά συνέπεια, η επενδυτική πολιτική διαχείρισης της Περιουσίας του Ταμείου θα πρέπει 

να στοχεύει κατ’ ελάχιστον στην κατά 3,6 % ανά έτος, αύξηση της περιουσίας που αναφέρεται παραπάνω. 

Η επενδυτική πολιτική διαχείρισης της Περιουσίας του Ταμείου δεν μπορεί να επιτρέπει σημαντική διακύμανση στην 

αξία της περιουσίας του Ταμείου, καθώς σημαντικές καθοδικές κινήσεις της εποπτικής αποτίμησης της περιουσίας του 

Ταμείου μπορεί να προκαλέσουν παραβίαση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Ποσοστών Κάλυψης της Ασφαλιστικής 

Υποχρέωσης. Επενδυτικές πολιτικές οι οποίες αγνοούν τα αυξανόμενα Ελάχιστα Απαιτούμενα Ποσοστά Κάλυψης της 

Ασφαλιστικής Υποχρέωσης μπορούν να προκαλέσουν τις παραβιάσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου πρέπει να έχει μια στοχευόμενη απόδοση 

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

Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου διαμόρφωσε το investment mandate ως εξής: 

Η διαχείριση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου θα πρέπει να αποσκοπεί σε στοχευόμενη απόδοση τουλάχιστον 3,6% 

ετησίως, για τα επόμενα χρόνια, υπό τον περιορισμό ότι η μεταβλητότητα των αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου θα 

πρέπει να είναι περιορισμένη, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η εποπτική υποχρέωση του Ταμείου να υπερβαίνει τα 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Όρια Κάλυψης της Ασφαλιστικής του Υποχρέωσης. 

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

απόδοση ενός σύνθετου δείκτη αναφοράς (benchmark index), ο οποίος παρουσιάζεται αναλυτικά στην συνέχεια. 
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Δείκτης Αναφοράς (benchmark index) 

 

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

του Ταμείου, για τις ανάγκες αποτελεσματικής διαχείρισης του ενεργητικού του, καθόρισε έναν απόλυτα συμβατό με 

τους ως άνω περιορισμούς, σύνθετο δείκτη αναφοράς (benchmark index), ο οποίος περιλαμβάνει τις παρακάτω 

κατηγορίες χρεογράφων:  

- Κυβερνητικά ομόλογα χωρών ευρωζώνης (Eurozone Government Bonds) 

- Κυβερνητικά ομόλογα Ελλάδας (Greek Government Bonds)  

- Εταιρικά ομόλογα ευρωζώνης (Eurozone Corporate Bonds)  

- Μετοχές εισηγμένες σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (European Equities)  

- Μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήρια ΗΠΑ (US Equities)  

- Εταιρικά και κυβερνητικά ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου με νόμισμα έκδοσης το Ευρώ (Floating Rate Euro 

Bonds) 

- Μετρητά (Cash)  

Αναλυτικά, η τεχνική περιγραφή των επιμέρους τεχνικών δεικτών, ανά κατηγορία χρεογράφων, που συνθέτουν τον 

Δείκτη Αναφοράς (benchmark index), με τα αντίστοιχα ποσοστά % συμμετοχής κάθε κατηγορίας στο σύνολο, έχει ως 

εξής: 

 

Πίνακας Δείκτη Αναφοράς 

Asset Class Index 
Bloomberg 

Ticker 

Weights 

Eurozone Government Bonds The BofA Merrill Lynch Euro Government EG00 30% 

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

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

Issuers in EUR) 
ER0V 20% 

Equities Europe STOXX Europe 50 SX5P 5% 

Equities US (*) STOXX US 50 SXUSP 5% 

Cash EURIBOR 1M  20% 

FRN EURO BONDS  
BLOOMBERG BARCLAYS EURO FLOATING RATE NOTES 

INDEX 
LEF1TREU 5% 
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Total    100% 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

i. Market Risk – Kίνδυνος Αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς για το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ταμείου, αναφέρεται στην διακύμανση της τρέχουσας 

αποτίμησής του (NAV – Net Asset Value).  

Λόγω της σύνθεσής του1, και ειδικότερα λόγω της υψηλής συμμετοχής των ομολόγων στο σύνολο, το χαρτοφυλάκιο 

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

του συνολικού κινδύνου αγοράς.  

Με τον όρο επιτοκιακός κίνδυνος εννοείται η μεταβολή της τρέχουσας αποτίμησης του χαρτοφυλακίου, εξαιτίας 

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

σημαντικότητα της μεταβολής της αποτίμησης, εξαρτάται από 2 τεχνικές παραμέτρους:  

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

- την απόδοση σε όρους τιμών κτήσης (YTC – yield to cost) του χαρτοφυλακίου, σε σύγκριση με τις τρέχουσες 

αποδόσεις στην λήξη (YTM – yield to maturity). 

Με βάση στοιχεία 31 12 2017:  

- η μεσοσταθμική προσαρμοσμένη διάρκεια (modified duration) του χαρτοφυλακίου ομολόγων ήταν 5,7 2 (όσο 

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

χαρτοφυλακίου, στις μεταβολές των καμπυλών επιτοκιακών αποδόσεων). 

- Η μεσοσταθμική απόδοση σε όρους τιμών κτήσης (YTC)  ήταν 2,72% - γεγονός που υποδηλώνει ότι αν το 

Ταμείο διακρατήσει όλα τα ομόλογα μέχρι την λήξη τους, θα εισπράξει απόδοση ίση με 2,72% ετησίως, 

ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν οι αποτιμήσεις τους μέχρι την λήξη τους. 

- Οι ως άνω τεχνικές παράμετροι του χαρτοφυλακίου υποδηλώνουν ότι ο βαθμός ευαισθησίας του (sensitivity 

level per basis point) ανά μεταβολή 1 μονάδας βάσης (1 b.p. – basis point: ισούται με το 1/100 της ποσοστιαίας 

μονάδας) των καμπυλών επιτοκιακών αποδόσεων (yield curves) ισούται με 222.000 € περίπου – γεγονός που 

                                                           
1Με βάση στοιχεία 31 12 2017, το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου αποτελείται από τις παρακάτω γενικές κατηγορίες: 

- Ομόλογα (τίτλοι σταθερού εισοδήματος) 69% 
- Μετοχές & μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 13% 
- Μετρητά, προθεσμιακές καταθέσεις 18% 

2Ειδικότερα, από τα ομόλογα που είχε στην κατοχή του το Ταμείο στις 31 12 2017: 

- Το 42,5% είχε διάρκεια μέχρι 5 χρόνια 
- Το 28,2% είχε διάρκεια 5 – 10 χρόνια 
- Το 12,2% είχε διάρκεια 10 – 15 χρόνια 

- Το 17,1% είχε διάρκεια πάνω από 15 χρόνια. 
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υποδηλώνει ότι αν οι καμπύλες επιτοκιακών αποδόσεων αυξηθούν (μειωθούν) κατά 1%, η αποτίμηση του 

ομολογιακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου θα μειωθεί (αυξηθεί) κατά 22,2 εκατ. € περίπου.  

 

ii. Credit Risk – Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

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

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

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

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

χρησιμοποιούνται οι κλίμακες αξιολόγησης (credit rating) των διεθνών οίκων αξιολόγησης – STANDARD & POORS 

(S&P), MOODY’S, FITCH, κλπ. Οι κλίμακες αξιολόγησης των ως άνω διεθνών οίκων διαβαθμίζονται σε επιμέρους 

βαθμίδες, από το επίπεδο ΑΑΑ – υψηλότερη διαβάθμιση – μέχρι το επίπεδο D – default.  Το επίπεδο αξιολόγησης / 

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

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

πιστοληπτικής διαβάθμισης, οι αγορές αξιολογούν και τιμολογούν διαφορετικό επίπεδο κινδύνου, μέσω των 

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

της επιτοκιακής απόδοσης κάθε ομολόγου – όσο μεγαλύτερος ο πιστωτικός κίνδυνος (δηλ. όσο χειρότερη η πιστωτική 

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

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

Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να διακριθεί σε 2 υποκατηγορίες, ως εξής: 

 

o Country risk – κίνδυνος χώρας  

o Counterparty risk – κίνδυνος αντισυμβαλλομένου 

 

Ο κίνδυνος χώρας αφορά κρατικές / κυβερνητικές ομολογιακές εκδόσεις, ενώ ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου αφορά 

εκδόσεις εταιρικών ομολόγων. 

Η ανάλυση του country & counterparty risk, για το ομολογιακό χαρτοφυλάκιο του Ταμείου, στις 31 12 2017, ανά 

εκδότη, ονομαστική αξία ομολογιακών τοποθετήσεων & επίπεδο πιστοληπτικής διαβάθμισης, παρουσιάζεται σε ειδικό 

πίνακα στο Παράρτημα 2 της Έκθεσης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με την αντίστοιχη ημερομηνία αναφοράς (31 12 

2017). Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται το μεσοσταθμικό επίπεδο YTC για τα ομόλογα κάθε χώρας / κάθε εκδότη, 

χωριστά. 

Σχετικά με το counterparty risk του χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων, από τα αναλυτικά στοιχεία ratings 

analysis, προκύπτει ότι το 41,5% της αξίας του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου (49,8 εκατ €) αφορά 

τοποθετήσεις σε non-investment grade ή unrated positions.  Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις, στο σύνολό 

τους αφορούν θέσεις σε εταιρικά ομόλογα ελληνικών εταιριών (ΤΙΤΑΝ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ERB HELLAS, 

MOTOR OIL, EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ), τα οποία με βάση ρητή διάταξη του Παραρτήματος VI 
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(Financial Risk Limits) της σύμβασης διαχείρισης έχουν εξαιρεθεί από τον περιορισμό της ελάχιστης 

επιτρεπτής πιστοληπτικής αξιολόγησης μέχρι ποσοστού15% του συνολικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου. 

Επίσης στην κατηγορία unrated εντάσσεται η τοποθέτηση στην subordinated ομολογιακή έκδοση της 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, η οποία εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο ίδιας διαχείρισης του Ταμείου.  

 

iii. Liquidity Risk – Κίνδυνος ρευστότητας 

Με τον όρο Κίνδυνος Ρευστότητας (liquidity risk) εννοούμε τον υποθετικό κίνδυνο που προκύπτει σε περίπτωση 

αδυναμίας του Ταμείου να ρευστοποιήσει εγκαίρως και αποτελεσματικά τα στοιχεία του επενδυτικού του 

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

επενδύσεις του Ταμείου θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε οργανωμένες αγορές με μεγάλο δείκτη ρευστότητας 

(liquid assets), ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται επενδυτικές τοποθετήσεις σε μη liquid assets, τα οποία δεν θα 

μπορέσουν να ρευστοποιηθούν εγκαίρως και αποτελεσματικά. 

Το σύνολο σχεδόν των επενδυτικών τοποθετήσεων του Ταμείου αφορά τοποθετήσεις σε liquid assets – οργανωμένες 

αγορές – εξαίρεση αποτελούν οι τοποθετήσεις σε GGBs, η αγορά των οποίων δεν χαρακτηρίζεται από επαρκές βάθος 

ρευστότητας – έλλειψη ικανών συναλλαγών. 

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

οργανωμένες αγορές – εξαίρεση αποτελούν οι τοποθετήσεις σε συνεταιριστικά μερίδια και στο ομόλογο της 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

 

iv. Funding Risk - Κίνδυνος χρηματοδότησης 

Λόγω του γνωστού θέματος της κατάργησης των εισφορών εργοδοτών, που εισέπραττε μέχρι 31.12.2014, το Ταμείο 

αντιμετωπίζει σήμερα funding gap (έλλειμμα χρηματοδότησης) των τρεχουσών υποχρεώσεών του από τις τρέχουσες 

εισφορές του – για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανά μήνα υποχρεώσεις του, το Ταμείο 

πρέπει κατά περίπτωση να προβαίνει σε ρευστοποίηση επενδυτικών τοποθετήσεων.  

Εξ αιτίας του παραπάνω λόγου, κατά την περίοδο 01 01 – 31 12 2017, απαιτήθηκε η ρευστοποίηση 

επενδυτικών τοποθετήσεων συνολικού ύψους 26,0 εκατ. €, από τους διαχειριστές, για την κάλυψη των 

τρεχουσών υποχρεώσεων του Ταμείου. Ωστόσο, καθώς το ως άνω πρόβλημα διευθετήθηκε πρόσφατα, με 

την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλής καταβολής των εργοδοτικών εισφορών, κατά την περίοδο 

Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017, το Ταμείο εισέπραξε αναδρομικά εισφορές χρήσεων 2016 & 2017, 

συνολικού ύψους 39,5 εκατ. €. Με τον τρόπο αυτό, το σύνολο των εισφορών που εισέπραξε το Ταμείο κατά 

το 2017, ανήλθε στο ποσό των 46,5 εκατ. € περίπου.   

 

Allocation limits – Όρια Ενεργητικής Διαχείρισης - Επενδυτικοί Περιορισμοί 

 

Τα ισχύοντα Όρια Ενεργητικής Διαχείρισης ανά γενική κατηγορία επενδύσεων (asset class) έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας Ορίων Ενεργητικής Διαχείρισης 

Asset Class Index 
MinWeig

hts 

Max 

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

Greek Government Bonds Bloomberg/EFFAS Bond Index Greece Govt All >1 Yr TR 5% 25% 

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

Issuers in EUR) 
10% 30% 

Equities Europe STOXX Europe 50 0% 10% 

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

Cash EURIBOR 1 ΜΗΝΟΣ 10% 30% 

FRN EURO BONDS 
BLOOMBERG BARCLAYS EURO FLOATING RATE NOTES 

INDEX 
0% 10% 

    

 

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

αμέσως επόμενο πίνακα: 
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Ενεργητικό 

8. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ιδιοχρησιμοποιεί το Ταμείο αναλύονται ω ς εξής 

Ποσά σε Ευρώ  
Οικόπεδα  Κτίρια  

Έπιπλα 
& Η/Υ  Σύνολο 

Κόστος        

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) 

Πωλήσεις/ διαγραφές -     -     -     -    

31η Δεκεμβρίου 2016 67.080,71  311.502,32  293.591,83  672.174,86 

        

1η Ιανουαρίου 2017 67.080,71  311.502,32  293.591,83  672.174,86 

Προσθήκες -     -     14.021,40   14.021,40 

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας 6.773,63  6.401,06  -     13.174,69 
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Πωλήσεις/ διαγραφές -     -     -     -    

31η Δεκεμβρίου 2017 73.854,34  317.903,38  307.613,23  699.370,95 

        
Σωρευμένες αποσβέσεις        

1η Ιανουαρίου 2016 -      (27.839,92)  (227.714,80)  (255.554,72) 

Αποσβέσεις χρήσης -     (9.331,00)  (15.440,52)  (24.771,52) 

Ανακατανομές -     -     -     -    

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

        

1η Ιανουαρίου 2017 -     (37.170,92)  (243.155,32)  (280.326,24) 

Αποσβέσεις χρήσης -     (9.144,38)  (15.545,85)  (24.690,23) 

Πωλήσεις/ διαγραφές -     -     -     -    

31η Δεκεμβρίου 2017  -     (46.315,30)  (258.701,17)  (305.016,47) 
        

Αναπόσβεστη αξία την  
31η Δεκεμβρίου 2016 67.080,71  274.331,40  50.436,51  391.848,62 
        

Αναπόσβεστη αξία την  
31η Δεκεμβρίου 2017 73.854,34  271.588,08  48.912,06  394.354,48 

 
Η εύλογη αξία των γηπέδων και κτιρίων του Ταμείου υπολογίστηκε με βάση την εκτίμηση εύλογης αξίας των ακινήτων 

κατά την 31.12.2017 για σκοπούς διεθνών προτύπων αναφοράς, που καταρτίστηκε από Εκτιμητή κατόπιν σχετικού 

αιτήματος της Διεύθυνσης του Ταμείου. 

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

επί της οδού Πατησίων 48, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου. 

 

 

9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

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

ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ  
Λογισμικό Η/Υ 

Κόστος   
1η Ιανουαρίου 2016  90.149,57 
Προσθήκες  1.933,00 

31η Δεκεμβρίου 2016  92.082,57 

   
1η Ιανουαρίου 2017  92.082,57 
Προσθήκες  2.175,00 

31η Δεκεμβρίου 2017  94.257,57 

   
Συσσωρευμένες αποσβέσεις   
1η Ιανουαρίου 2016  (85.129,33) 
Αποσβέσεις χρήσης  (1.857,30) 

31η Δεκεμβρίου 2016  (86.986,630 
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1η Ιανουαρίου 2017  (86.986,630 
Αποσβέσεις χρήσης  (2.230,34) 

31η Δεκεμβρίου 2017  (89.216,97) 
   

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2016  5.095,94 
   

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2017  5.040,60 

 

10. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν την αξία των λοιπών ακινήτων που κατέχει το Ταμείο, εκτός αυτών που 

ιδιοχρησιμοποιεί. Αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ  31.12.2017  31.12.2016 

Εύλογη αξία     
1η Ιανουαρίου   3.266.736,37  2.753.496,50 

Προσθήκες  --  18.454,37       

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας  244.785,85  494.785,50 

31η Δεκεμβρίου  3.511.522,22   3.266.736,37 

 
Η εύλογη αξία των γηπέδων και κτιρίων του Ταμείου υπολογίστηκε με βάση την εκτίμηση εύλογης αξίας των ακινήτων 

κατά την 31.12.2016 και 31.12.2017 για σκοπούς διεθνών προτύπων αναφοράς, που καταρτίστηκαν από Εκτιμητές 

κατόπιν σχετικών αιτημάτων της Διεύθυνσης του Ταμείου. 

 

11. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

Στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζεται η συμμετοχή του Ταμείου στη Συνεταιριστική 

Τράπεζα Ηπείρου. 

Το Ταμείο κατέχει συνεταιριστικές μερίδες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου που ανέρχονται σε ποσοστό 43,06% 

του συνόλου των συνεταιριστικών της μερίδων.  Συγκεκριμένα, κατέχει 11.626.796 συνεταιριστικές μερίδες (με 

δικαίωμα ψήφου) επί συνόλου 27.002.766  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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Στη χρήση 2017 αποκτήθηκαν, κατόπιν συμμετοχής στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Ηπείρου, 5.263.158 νέα μερίδια έναντι ποσού € 3.000.000 και το συνολικό πλήθος των εταιρικών μεριδίων 

ανήλθε σε  11.626.796 συνολικής αξίας € 7.788.790,64 

Η ανωτέρω συμμετοχή αποτιμήθηκε, κατά την 31.12.2017, στην αναλογία επί του ποσοστού συμμετοχής του Ταμείου, 

στο σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Η διαφορά από την αποτίμηση, (κέρδος) 

ποσού € 1.224.573,50, καταχωρήθηκε στο κονδύλι του ισολογισμού «Αποθεματικά».  

Στα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζεται το ομόλογο που κατέχει το Ταμείο στη Συνεταιριστική 

Τράπεζα Ηπείρου ποσού € 3.500.762,12. 

12. Φόρος εισοδήματος - Αναβαλλόμενη φορολογία 

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

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

Η συνολική επιβάρυνση για φόρους εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 31.12.2017  31.12.2016 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  -  - 

Αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο)/έξοδο 3.529.020,45  4.263.878,92 
      

Σύνολο φόρου εισοδήματος 3.529.020,45  4.263.878,92 

 
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα την 

περίοδο που προκύπτει. 

Ο φόρος, επί των κερδών του Ταμείου, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον 

συντελεστή φόρου επί των κερδών του. Η διαφορά έχει ως εξής: 

z 

 31.12.2017  31.12.2016 

Κέρδη προ φόρων  31.901.643,41  108.739.516,51 

Φορολογικός συντελεστής 29%  29% 

Αναμενόμενοι φόροι εισοδήματος 9.251.476,59  31.534.459,79 

Αύξηση/(μείωση) προερχόμενη από:      

Φορολογικές αναμορφώσεις για ποσά που σχετίζονται με το σκοπό 
του Ταμείου και εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος (5.722.622,96)  (27.270.580,87) 
    

Αποαναγνώριση μεταφερόμενης φορολογικές χρεωστικής διαφοράς  
λόγω ανταλλαγής ομολόγων PSI (ν. 4046/2012) προηγούμενων 
χρήσεων --  -- 
    

Φόρος εισοδήματος 3.529.020,45  4.263.878,92 
       

 
 Ο αναβαλλόμενος φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων προκύπτει από τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές: 
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 31.12.2017  31.12.2016 

Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων PSI (ν. 4046/2012) 3.529.020,45  4.263.965,92 

Παροχές προς το προσωπικό (0,00)  (87,00) 
      

Σύνολο 3.529.20,45  4.263.878,92 

 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 “Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση 

και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)”, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των 

κερδών των νομικών προσώπων ορίζεται σε 29%.  

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

2015 και μετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο νόμο περί αναδρομικής εφαρμογής τους για εισοδήματα φορολογικού 

έτους 2014.  

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση την εξέταση των πραγματικών στοιχείων και της φύσης των εσόδων και 

των εξόδων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σε ότι αφορά τις προσωρινές διαφορές μεταξύ 

λογιστικής και φορολογικής βάσης, έχει υπολογισθεί αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί όλων των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή του Ταμείου ο οποίος θα ισχύει για τις χρήσεις στις οποίες 

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

Στη παρούσα χρήση έγινε επανεκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (μείωση κατά € 19.843.527,74) 

ως αποτέλεσμα χρηματοοικονομικής προβολής σε βάθος 27 ετών (υπολοιπόμενα έτη για αναγνώριση της ζημιάς από 

το PSI) των φορολογητέων κερδών που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ταμείου. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 

αναλύονται ως ακολούθως: 

  Αναγνώριση στην  

  
Υπόλοιπο 
1.1.2017 

Κατάσταση 
αποτελεσμάτων Καθαρή θέση 

Υπόλοιπο 
31.12.2017 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις     
Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής 
ομολόγων PSI (ν. 4046/2012) 115.127.079,83 (3.529.020,45) - 111.598.059,38 

Επανεκτίμηση(μείωση) αναβαλλ.φόρου   (19.843.527,74) (19.843.527,74) 
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών   
προς τους εργαζομένους 3.638,43 0,00 - 3.638,43 

 115.130.718,26 (3.529.020,45) (19.843.527,74) 91.758.170,07 
          

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις - - - - 
          

Υπόλοιπο αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης στον Ισολογισμό 115.130.718,26 (3.529.020,45) (19.843.527,74) 91.758.170,07 

     
  Αναγνώριση στην  



ΤΕΑ − ΕΑΠΑΕ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις | 31ηΔεκεμβρίου 2017 
   (ποσά σε €) 
 

 

 

 
45 

  
Υπόλοιπο 
1.1.2016 

Κατάσταση 
αποτελεσμάτων Καθαρή θέση 

Υπόλοιπο 
31.12.2016 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις     
Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής 
ομολόγων PSI (ν. 4046/2012) 119.391.045,75 (4.263.965,92) - 115.127.079,83 
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών   
προς τους εργαζομένους 3.551,43 87,00 - 3.638,43 

 119.394.597,18 (4.263.878,92) - 115.130.718,26 
          

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις - - - - 
         

Υπόλοιπο αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης στον Ισολογισμό 119.394.597,18 (4.263.878,92) - 115.130.718,26 

     
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει ισχύον νομικό δικαίωμα 

να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν 

οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

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

φορολογικών ζημιών. 

Με το άρθρο 5 του Ν.4303/17.10.2014 (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των 

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

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

συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά με απαιτήσεις 

υφιστάμενες μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2014, μετατρέπονται σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι 

του Δημοσίου, σε περίπτωση που το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσεως είναι ζημία, σύμφωνα με τις 

ελεγμένες και εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οικονομικές καταστάσεις. Η ένταξη στο 

Νόμο υλοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αφορά σε φορολογικές απαιτήσεις που 

γεννώνται από το έτος 2016 και εφεξής, ενώ προβλέπεται η λήξη της εντάξεως σε αυτόν με την ίδια διαδικασία και 

κατόπιν λήψεως σχετικής εγκρίσεως από την εκάστοτε Εποπτική Αρχή. Με το άρθρο 4 του Ν.4340/1.11.2015, 

τροποποιήθηκαν τα ανωτέρω ως προς το χρόνο εφαρμογής τους, ο οποίος αναβάλλεται κατά ένα έτος. Επιπλέον και 

μεταξύ άλλων, περιορίζεται το ύψος του ποσού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που εμπίπτει στο πλαίσιο 

των εν λόγω διατάξεων, στο ποσό που αφορά στη χρεωστική διαφορά του PSI και στις προβλέψεις λόγω πιστωτικού 

κινδύνου οι οποίες έχουν λογισθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. Επίσης διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις μετατροπής 

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

Δημοσίου δεν περιλαμβάνεται η «διαδικασία εξυγίανσης» πιστωτικών ιδρυμάτων. Με ημερομηνία 31.12.2017, το 

ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων το οποίο εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Νόμου 

ανέρχεται σε € 91.758.170,07. 

 

13. Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από εισφορές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
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 31.12.2017 31.12.2016 
Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές      
Εισφορές επί της παραγωγής 809.131,30  1.184.061,76  
Εργοδοτικές εισφορές 28.395,34  52.073,50  
Υπαλληλικές εισφορές 440.734,80  62.220,94  
Εισφορές προαιρετικής ασφάλισης -  -  
Εισφορές γάμου -  -  
Πρόστιμα παρελθόντων ετών 679.460,60  596.757,31  
Εισφορές πρακτορείων 495.645,59  838.077,99  
Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας 178.443,26  -  
Επισφαλείς απαιτήσεις παλαιών ετών 14.026.284,01  14.027.114,00  
Απαιτήσεις από εργοδοτικές εισφορές 
εισπρακτέες την επόμενη χρήση  273.724,58  230.745,37  
Απαιτήσεις από εισφορές ασφαλισμένων 
εισπρακτέες την επόμενη χρήση 937.256,75  922.600,94  
Απαιτήσεις από εισφορές παραγωγής 
εισπρακτέες την επόμενη χρήση 4.844.366,01  24.137.609,14  

Εκκαθάριση ετήσιου δείκτη 3.179.779,40 25.893.221,64  42.051.260,95 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις από εισφορές  (14.027.114,00) 

 
(14.027.114,00) 

Σύνολο απαιτήσεων από ασφαλιστικές 
εισφορές  11.866.107,64 

 
28.024.146,95 

     
Απαιτήσεις από άλλα Ταμεία για  
συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης  184.479,28 

 
184.492,48 

     

Γενικό σύνολο ασφαλιστικών απαιτήσεων   12.050.586,92  28.208.639,43 

     
 31.12.2017 31.12.2016 
Λοιπές απαιτήσεις     
Απαιτήσεις από ενοίκια 341.681,31  341.681,31  
Απαιτήσεις από δάνεια 55.973,55  63.850,65  
Προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι 
φόροι 7.333.416,53  5.063.604,03  
Λοιπές Απαιτήσεις 150.759,98  3.622,38  
Παροχές συντάξεων προπληρωμένες 1.951.636,51  2.237.877,30  
Πρόβλεψη τόκων ομολόγων εσωτερικού 856.848,81  4.627.560,27  
Πρόβλεψη τόκων ομολόγων εξωτερικού 1.410.646,10  2.135.284,32  
Πρόβλεψη τόκων προθεσμιακών 
καταθέσεων 6.235,04  1.202,70          
Απαιτήσεις από πιστωτικούς τόκους 

χρεογράφων 
- 12.107.197,83 572,26 14.475.255,22 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές 
απαιτήσεις  (52.136,15)  (52.136,15) 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων  12.055.061,68  14.423.119,07 

     
Γενικό σύνολο απαιτήσεων   24.105.648,60  42.631.758,50 

     

 

14. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία 

Αναλύονται ως εξής: 
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 31.12.2017  31.12.2016 

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 213.741.021,77  173.673.466,74 

Μετοχές εσωτερικού --          257.600,00 

Μετοχές εξωτερικού 43.995.525,41    31.631.579,23 

Αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού 89.892.976,33  105.794.113,71 

Ομόλογα εξωτερικού 176.261.753,54  204.227.873,50 

Σύνολο 523.891.277,05  515.584.633,18 

 
 

15. Χρηματικά διαθέσιμα 

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2017  31.12.2016 

Ταμείο 11.930,92  15.811,01 

Καταθέσεις σε όψεως και προθεσμίας 74.392.270,85  18.161.586,07 

Σύνολο 74.404.201,77  18.177.397,08 

 

Καθαρή θέση 

Καθαρή θέση 31.12.2017 515.279.935,66 

Αποτελέσματα εις νέο 31.12.2017  (488.278.390,79) 

Αποθεματικά 1.532.670,05 

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 1.288.790,64 

 29.823.005,56 

 

16. Κεφάλαιο 

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

στο ΠΔ 80/1997. 

Σχηματίστηκε ως εξής: 

Κεφάλαιο 28.2.2013 του ΤΕΑΑΠΑΕ 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 εως 31.12.2015 515.279.935,66 
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17. Αποτελέσματα εις νέο 

Τα αποτελέσματα εις νέο αναλύονται ως εξής: 

Αποτελέσματα εις νέο 1ης Ιανουαρίου 2015 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) 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017  28.372.622,96 

Μείον : Aποθεματικό από μη χρησιμοποιηθέντα έξοδα κατασκηνώσεων 2017  200.000,00 

              Αποθεματικά διαχειριστικών εξόδων (2013-2017)                                                                               1.332.670,05 

              Επανεκτίμηση(μείωση) απαίτησης αναβαλλόμενου φόρου  19.843.527,74 

Αποτελέσματα εις νέο 31ης Δεκεμβρίου 2017 βάσει ΔΠΧΠ  (488.278.390,79) 

 

18. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

Αποθεματικό από μη χρησιμοποιηθέντα έξοδα κατασκηνώσεων 2017  200.000,00 

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  1.034.109,56 

Συνολικά αποθεματικά 31.12.2017  1.532.670,05 

 

19. Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

Τα στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα αναλύονται 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 

Σύνολο 31.12.2017  1.288.790,64 

 

Η ανωτέρω συμμετοχή αποτιμήθηκε, στην αναλογία επί του ποσοστού συμμετοχής του Ταμείου, στο σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. 

 

Υποχρεώσεις 
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20. Υποχρεώσεις παροχών στους ασφαλισμένους 

Υποχρέωση του Ταμείου είναι η 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 2017. 

Η μεταβολή των Υποχρεώσεων παροχών στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με την ανωτέρω εκτίμηση, για την περίοδο 

από 1η Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, έχει ως ακολούθως: 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
   

Υπόλοιπο παρούσας αξίας δουλευμένης υποχρέωσης  
καθορισμένων παροχών την 1η Ιανουαρίου 2016  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 

  692.979.425,67 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ   46.573,68 

  693.025.999,35 
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Ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις (ποσά σε ευρώ) 
   

 Παρ. αξία δεδουλ. παροχών συνταξιούχων  
 357.515.917   360.637.785   400.073.042  

 Παρ. αξία δεδουλ. παροχών ανενεργών προ93  
 125.952.910   125.118.080   143.632.412  

 Παρ. αξία δεδουλ. παροχών ανενεργών μετά93  
 12.567.078   11.380.956   8.401.419  

 Παρ. αξία δεδουλ. παροχών προ93  
 137.116.473   126.823.909   150.926.043  

 Παρ. αξία δεδουλ. παροχών μετά93  
 57.827.048   50.624.398   50.155.681  

 Αναδρομικές καταβολές συντάξεων προηγούμενων 
ετών  

 2.000.000   2.448.177   2.591.739  

    

 Δεδουλευμένη υποχρέωση ΣΥΝΟΛΟ   692.979.426   677.033.304   755.780.336      

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

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

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: 

2017-2016 Μείωση 1 Μείωση 1 Μείωση 1 

15.946.121,67 στο συνολικό ποσό σύνταξης στο συνολικό ποσό σύνταξης στο συνολικό ποσό σύνταξης 

2016-2015 
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 

-78.747.032,22 Μην. Σύνταξη 350,01 - 400 μείωση 4% Μην. Σύνταξη 350,01 - 400 μείωση 4% Μην. Σύνταξη 350,01 - 400 μείωση 4% 
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2015-2014 Μην. Σύνταξη 400,01 - 450 μείωση 5% Μην. Σύνταξη 400,01 - 450 μείωση 5% Μην. Σύνταξη 400,01 - 450 μείωση 5% 

-47.933.621,32 Μην. Σύνταξη 450,01 - 500 μείωση 6% Μην. Σύνταξη 450,01 - 500 μείωση 6% Μην. Σύνταξη 450,01 - 500 μείωση 6% 

2014-2013 Μην. Σύνταξη 500,01 - 550 μείωση 7% Μην. Σύνταξη 500,01 - 550 μείωση 7% Μην. Σύνταξη 500,01 - 550 μείωση 7% 

100.839.296,70 Μην. Σύνταξη 550,01 - 600 μείωση 8% Μην. Σύνταξη 550,01 - 600 μείωση 8% Μην. Σύνταξη 550,01 - 600 μείωση 8% 
2013-2012 Μην. Σύνταξη 600,01 - 650 μείωση 9% Μην. Σύνταξη 600,01 - 650 μείωση 9% Μην. Σύνταξη 600,01 - 650 μείωση 9% 

-28.876.386,03 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 

-38.771.621,20 
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  

 

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).   

    

 

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 με μια οριζόντια μείωση 12% στις 
οριζόμενες  

Β. Οι παροχές των μετα 93 ασφαλισμένων έχουν 
υπολογιστεί όπως ορίζονται στο καταστατικό  

 στο καταστατικό συντάξεις για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων. στο καταστατικό συντάξεις 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 2017 & 2016 αντίστοιχα, είναι οι ακόλουθες: 

 

31.12.2017 31.12.2016 

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: €1.078 προ 93 και €5.860,80 μετά 93 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 
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. 
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 
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. 
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). 
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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 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). 

 
Ακολούθως παρουσιάζονται τα αναλογιστικά ισοζύγια και τα ισοζύγια διαχειριστικών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 

και 2016 αντίστοιχα, όπως περιλήφθηκαν στις ανωτέρω Αναλογιστικές Μελέτες για την εξέταση της βιωσιμότητας του 

ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ που συνάχθηκαν από την εταιρία AON Hewitt: 

31η Δεκεμβρίου 2017 

Αναλογιστικό Ισοζύγιο (σε χιλ. ευρώ) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Υπάρχοντα Μέλη      
Περιουσία  611.950  Παρ. αξία δεδουλευμένων παροχών συνταξιούχων  357.516 
Απαιτήσεις 1.888  Παρ. αξία δεδουλευμένων παροχών ανενεργών προ93  125.953 
Παρούσα Αξία Εισφοράς επί παραγωγής -  Παρ. αξία δεδουλευμένων παροχών ανενεργών μετά93  12.567 
Εισφορά ασφαλιστικών 2016 20.311  Παρ. αξία δεδουλευμένων παροχών προ93  137.116 

   Παρ. αξία δεδουλευμένων παροχών μετά93  57.827 

   Αναδρομικές καταβολές συντάξεων προηγουμένων ετών  2.000 
     
Παρούσα Αξία μελλοντικών εισφορών προ93 - ασφαλισμένου  17.220  Παρ. αξία μελλοντικών παροχών προ93  67.794 
Παρούσα Αξία μελλοντικών εισφορών προ93 - εργοδότη  84.786  Παρούσα αξία μελλοντικών παροχών μετά93  114.757 
Παρούσα Αξία μελλοντικών εισφορών μετά93 - ασφαλισμένου 65.288    
Παρούσα Αξία μελλοντικών εισφορών μετά93 - εργοδότη  165.937    
Παρ. Αξία εισφοράς προς κάλυψη κατασκηνώσεων (4.564)    
     
Μελλοντικά Μέλη      
Παρούσα Αξία εισφορών - ασφαλισμένου 51.514  Παρούσα Αξία παροχών 74.978 
Παρούσα Αξία εισφορών - εργοδότη  105.278         

Σύνολο Ενεργητικού 1.119.608   Σύνολο Παθητικού 950.508 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ)  169.099         
Ισοζύγιο Διαχειριστικών (σε χιλ. ευρώ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Περιουσία 1.347    
Παρούσα Αξία 4% των εισφορών για διαχειριστικά  16.326   Παρούσα Αξία κόστους διαχείρισης  22.573 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) (4.900)    
     

Ισοζύγιο Κλάδου Πρόνοιας (Κατασκηνώσεις) (σε χιλ. ευρώ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Περιουσία 200    

Παρούσα Αξία των εισφορών για τα έξοδα κατασκηνώσεις  4.564   Παρούσα Αξία εξόδων κατασκήνωσης  4.764 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -    

 

31η Δεκεμβρίου 2016 

Αναλογιστικό Ισοζύγιο (σε χιλ. ευρώ) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Υπάρχοντα Μέλη      
Περιουσία  550.698  Παρ. αξία δεδουλευμένων παροχών συνταξιούχων  360.638 
Λοιπές απαιτήσεις -  Παρ. αξία δεδουλευμένων παροχών ανενεργών προ93  125.118 
Παρούσα Αξία Εισφοράς επί παραγωγής -  Παρ. αξία δεδουλευμένων παροχών ανενεργών μετά93  11.381 
Εισφορά ασφαλιστικών 2016 23.172  Παρ. αξία δεδουλευμένων παροχών προ93  126.824 

   Παρ. αξία δεδουλευμένων παροχών μετά93  50.624 

   Αναδρομικές καταβολές συντάξεων προηγουμένων ετών  2.448 
     
Παρούσα Αξία μελλοντικών εισφορών προ93 - ασφαλισμένου  18.734  Παρ. αξία μελλοντικών παροχών προ93  70.427 
Παρούσα Αξία μελλοντικών εισφορών προ93 - εργοδότη  95.343  Παρούσα αξία μελλοντικών παροχών μετά93  108.025 
Παρούσα Αξία μελλοντικών εισφορών μετά93 - ασφαλισμένου 63.355    
Παρούσα Αξία μελλοντικών εισφορών μετά93 - εργοδότη  165.483    
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Παρ. Αξία εισφοράς προς κάλυψη κατασκηνώσεων (4.563)    
     
Μελλοντικά Μέλη      
Παρούσα Αξία εισφορών - ασφαλισμένου 47.603  Παρούσα Αξία παροχών 69.513 
Παρούσα Αξία εισφορών - εργοδότη  98.958         

Σύνολο Ενεργητικού 1.058.783   Σύνολο Παθητικού 924.998 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ)  133.785         
Ισοζύγιο Διαχειριστικών (σε χιλ. ευρώ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Περιουσία 312    
Παρούσα Αξία 4% των εισφορών για διαχειριστικά  21.360   Παρούσα Αξία κόστους διαχείρισης  23.732 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) (2.060)    
     

Ισοζύγιο Κλάδου Πρόνοιας (Κατασκηνώσεις) (σε χιλ. ευρώ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Περιουσία -    

Παρούσα Αξία των εισφορών για τα έξοδα κατασκηνώσεις  4.563   Παρούσα Αξία εξόδων κατασκήνωσης  4.563 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/(ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -    
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Ακολούθως παρουσιάζεται η εκτίμηση, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα, των μελλοντικών χρηματοροών του Ταμείου για την επόμενη 15ετία, οι 

οποίες αντιστοιχούν στο Αναλογιστικό Ισοζύγιο της προηγούμενης σελίδας, όπως περιλήφθηκαν στις ανωτέρω Αναλογιστικές Μελέτες για την εξέταση της βιωσιμότητας 

του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ που συνάχθηκαν από την εταιρία AON Hewitt. Επίσης παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού κάλυψης της παρούσας αξίας των δεδουλευμένων 

παροχών του Ταμείου από την περιουσία του Ταμείου, στο τέλος κάθε έτους (συντελεστής αποθεματοποίησης). 

 

 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 15 ΕΤΙΑΣ (ποσά σε εκ. €) 31.12.2017 - Απόδοση 3,5% 

                 
Έτος 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Έσοδα                 
Εισφορά Μελών προ 93  1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 
Εισφορά Μελών μετά 93  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 
Εισφορά νεοεισερχομένων  - - 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 
Εισφορά εργοδότη για προ 93  10,6 10,4 10,1 9,1 8,8 8,4 8,0 7,4 5,1 4,7 4,3 3,8 3,2 2,5 1,9 
Εισφορά εργοδότη για μετά 93  12,8 12,8 12,7 11,7 11,6 11,6 11,5 11,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 8,4 
Εισφορά εργοδότη για νεοεισερχόμενους  - - 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,1 
Εισφορά επί παραγωγής  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 
Πρόσοδοι περιουσίας  21,4 22,3 23,1 23,9 24,7 25,5 26,3 27,2 27,9 28,5 29,0 29,6 30,1 30,6 30,9 
Απαιτήσεις  1,9 - - - - - - - - - - - - - - 
Έκτακτη εισφορά  - - - - - - - - - - - - - - - 
Εισφορά προς κάλυψη Κατασκηνώσεων  (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) 

Σύνολο Εσόδων  53,0 51,7 52,2 51,0 51,5 51,9 52,4 52,6 48,2 48,6 49,0 49,3 49,5 49,5 49,5 

Έξοδα                 
Παροχές - Υπάρχ. συνταξιούχοι  26,5 25,9 25,3 24,7 24,1 23,4 22,8 22,2 21,6 21,0 20,4 19,8 19,2 18,5 17,8 
Παροχές - ενεργοί προ93  0,5 0,8 1,1 1,4 1,8 2,3 2,9 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,3 12,7 
Παροχές - ενεργοί μετά93  0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,4 
Παροχές - νεοεισερχόμενοι  - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Παροχές - ανενεργοί Προ93  0,7 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4 2,8 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,6 6,3 6,9 
Παροχές - ανενεργοί μετά93  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
Κάλυψη ελλείμματος διαχειριστικών  - - - - - - - - - - 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 
Αναδρομικές συντάξεις προηγούμενων ετών  2,0 - - - - - - - - - - - - - - 

Σύνολο Εξόδων  29,7 27,7 27,7 27,7 27,9 28,3 28,8 29,5 30,4 31,3 32,4 33,9 35,3 37,5 39,3 

                 
Πλεόνασμα/(Έλλειμμα)  23,3 24,0 24,5 23,3 23,6 23,6 23,6 23,1 17,8 17,3 16,6 15,3 14,2 11,9 10,3 
                 
Περιουσία τέλος έτους 612 635 659 684 707 731 754 778 801 819 836 853 868 882 894 904 

Παρούσα αξία δεδουλευμένων  
παροχών τέλος έτους 

693 699 707 716 726 735 745 754 764 772 780 787 793 798 799 799 

Συντελεστής αποθεματοποίησης 88% 91% 93% 95% 97% 99% 101% 103% 105% 106% 107% 108% 109% 111% 112

% 

113

% 
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ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 15 ΕΤΙΑΣ (ποσά σε εκ. €) 31.12.2016 - Απόδοση 3,5% 

                                  

Έτος 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Έσοδα                                 

Εισφορά Μελών προ 93   1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1 0,9 0,8 

Εισφορά Μελών μετά 93   3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Εισφορά νεοεισερχομένων   - - - 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 

Εισφορά εργοδότη για προ 93   10,9 10,7 10,5 10,3 9,3 8,9 8,5 8,1 7,6 5,3 4,9 4,4 4 3,5 2,9 

Εισφορά εργοδότη για μετά 93   12,2 12,2 12,2 12,1 11,1 11,1 11 11 10,9 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Εισφορά εργοδότη για νεοεισερχόμενους   - - - 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 

Εισφορά επί παραγωγής   - - - - - - - - - - - - - - - 

Πρόσοδοι περιουσίας   19,7 20,7 21,5 22,3 23,1 23,8 24,6 25,3 26 26,7 27,2 27,7 28,2 28,6 29 

Απαιτήσεις   - - - - - - - - - - - - - - - 

Εισφορά εργοδότη 2016  23,2 - - - - - - - - - - - - - - 

Εισφορά προς κάλυψη Κατασκηνώσεων  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Σύνολο Εσόδων   71,4 49,1 49,5 50,1 48,8 49,2 49,5 49,9 50,1 45,7 46,1 46,3 46,5 46,7 46,8 

Έξοδα                                 

Παροχές - Υπάρχ. συνταξιούχοι  26,5 25,7 25,1 24,5 23,9 23,3 22,7 22,1 21,5 20,9 20,4 19,8 19,2 18,5 17,9 

Παροχές - ενεργοί προ93   0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 1,9 2,5 3,1 3,9 4,7 5,6 6,8 7,9 9,2 10,6 

Παροχές - ενεργοί μετά93   0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Παροχές - νεοεισερχόμενοι   - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παροχές - ανενεργοί Προ93   0,5 0,7 1,1 1,3 1,6 2 2,5 3 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,5 

Παροχές - ανενεργοί μετά93   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κάλυψη ελλείμματος διαχειριστικών   - - - - - - - - - - - - - - - 

Αναδρομικές συντάξεις προηγούμενων ετών   2,4 - - - - - - - - - - - - - - 

Σύνολο Εξόδων   30 27,1 27,1 27 27,1 27,3 27,9 28,4 29 29,9 30,8 32 33,1 34,3 35,9 

  

Πλεόνασμα/(Έλλειμμα)   41,4 22 22,5 23,1 21,7 21,9 21,6 21,5 21,1 15,8 15,2 14,3 13,4 12,4 10,9 

  

Περιουσία τέλος έτους 551 592 614 637 660 681 703 725 746 767 783 799 813 826 839 850 

Παρούσα αξία δεδουλευμένων  
παροχών τέλος έτους 

677 686 694 702 710 720 729 738 748 757 765 773 780 786 790 793 

Συντελεστής αποθεματοποίησης 81% 86% 89% 91% 93% 95% 96% 98% 100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 
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Ο αριθμός των ασφαλισμένων (άμεσοι - έμμεσοι) καθώς και ο αριθμός των συνταξιούχων κατά κλάδο και κατηγορία 

την τελευταία διετία είχαν ως εξής: 

 

31.12.2017 
     

Ενεργοί Ασφαλισμένοι 
  Πλήθος Μέσες αποδοχές Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία  
Ασφαλισμένοι προ 1.1.93 - ασφαλιστικές 2.408 2.687 51,7 22,5 
Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93 - ασφαλιστικές 4.251 1.734 38,0 9,8 
Ασφαλισμένοι προ 1.1.93 - πρακτορεία 873 1.609 52,8 15,3 
Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93 - πρακτορεία 2.036 997 36,9 6,4 

Σύνολο 9.568 1.806 42,5 12,8 
      

Ανενεργοί πρώην Ασφαλισμένοι 
  Πλήθος Μέση ηλικία Μέση υπηρεσία  
Ασφαλισμένοι προ 1.1.93  6.637 52,4 9,0 
Ασφαλισμένοι μετά 1.1.93  6.147 36,9 3,7 

Σύνολο  12.784 44,9 6,5 
     

Υπάρχοντες συνταξιούχοι 
 

Πλήθος 

Μέση 
 καταστατική 

μηνιαία σύνταξη  

Μέση 
 καταβαλλόμενη 

 μηνιαία σύνταξη Μέση ηλικία 
Συνταξιούχοι γήρατος   5.237   520 315 67,3 
Συνταξιούχοι αναπηρίας   278 374 240 63,2 
Συνταξιούχοι χηρείας 871 305 204 74,9 
Συνταξιούχοι τέκνων 52 117 93 17,4 

Σύνολο 6.438 482 295 67,7 
     

 
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 
     

 
 



ΤΕΑ − ΕΑΠΑΕ 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις | 31ηΔεκεμβρίου 2017 
   (ποσά σε €) 
 

 

 

 
58 

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. 

 

21. Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό 

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

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

παροχών (defined benefit). 

Βάσει του εργατικού δικαίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης το 

ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια της υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης 

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

Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε 

περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται τελικά από την Εταιρία καθορίζεται 

αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία των εργαζομένων και η αμοιβής τους. 

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

τακτική βάση το δεδουλευμένο μέρος αυτής. Η πρακτική αυτή είναι παρόμοια με την πρακτική που προβλέπεται από 

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

την προσφερθείσα υπηρεσία των υπαλλήλων. 

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

ορισμένες απαιτήσεις σε σχέση με την αποτίμηση της υπάρχουσας υποχρέωσης, καθώς επίσης και τις αρχές και τις 

αναλογιστικές υποθέσεις που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκτίμηση της υποχρέωσης που απορρέει από αυτά 

τα προγράμματα. Η υποχρέωση που καταχωρείται βασίζεται στη μέθοδο της προβλεπόμενης μονάδας πίστωσης 

(projected unit credit method), η οποία υπολογίζει την παρούσα αξία της δεδουλευμένης υποχρέωσης. 

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

ειδικότερα:  

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

επαναϋπολογισμούς στην τρέχουσα περίοδο να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα.  

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

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

του προγράμματος και το κόστος επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα καθαρό κόστος επιτοκίου βασισμένο 

στο καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή υποχρέωση του προγράμματος καθορισμένων παροχών. 

- Ενισχύει τις γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους σχετικούς κινδύνους.  

Στη χρήση 2017 δεν υπήρξε μεταβολή στο ποσό της υποχρέωσης € 12.546,31 που είχε υπολογιστεί στη χρήση 2016. 
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22. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2017  31.12.2016 
Προμηθευτές 955.223,15  351.970,43 
Υποχρεώσεις σε άλλα Ταμεία για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 120.093,52  120.093,52 
Φόροι από παρακράτηση σε μισθούς, συντάξεις και ελεύθερους επαγγελματίες 138.033,37  155.340,18 
Φόροι εισοδήματος 15.820,68  2.385,57 
Προϋπολογισμένα  έξοδα υπεραποδόσεων 1.436.012,74  - 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.079,36  47.311,34 
Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές εισφορές 19.234,08  17.328,96 
Υπερβάλλουσες εισφορές 279.387,58  279.387,58 
Υποχρέωση επιστροφής εισφορών  3.513.516,79  4.118.733,74 

Γενικό σύνολο υποχρεώσεων 6.498.401,27  5.092.551,32 

    

 
Αποτελέσματα 

 

23. Έσοδα εισφορών 

Τα έσοδα εισφορών που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2017  31.12.2016 
Εισφορές εργοδοτών 25.151.738,53  30.013.202,81 
Εισφορές ασφαλισμένων 5.717.692,30  1.098.546,93 
Ρυθμίσεις εισφορών εργοδοτών πρακτορείων 135.045,42  98.666,76 
Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών εισφορών 7.385,71  16.600,21 
Επιστροφές εισφορών -  (1.322,97) 

Σύνολο εισφορών 31.011.861,96  31.225.693,74 
    

 
24. Κόστος παροχής συντάξεων 

Το κόστος παροχών συντάξεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 31.12.2017  31.12.2016 

Παροχές συντάξεων 29.440.345,41  33.466.474,85 
Μισθοδοσία 135.774,22  216.658,96 
Ζημία από αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία -  28.729,66 
Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο κόστος παροχών 26.920,57  26.628,82 
Παροχές τρίτων -  - 
Φόροι – τέλη -  - 
Λοιπά -  300,00 
Προμήθειες τραπεζών -  - 

Κόστος παροχών 29.603.040,20  33.738.792,29 
    

 

25. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
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 31.12.2017  31.12.2016 

Μισθοδοσία 256.640,24  157.225,98 
Αμοιβές τρίτων 191.185,38  308.606,38 
Παροχές τρίτων 106.898,64  106.062,50 
Διάφοροι φόροι - τέλη 94.421,71  264.827,83 
Λοιπά έξοδα  76.350,90  62.906,34 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 725.496,87  899.629,03 
    

 
 

26. Κόστος μισθοδοσίας 

Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 31.12.2017  31.12.2016 

Μισθοί 321.674,56  316.280,60 

Εργοδοτικές εισφορές 78.240,58  76.784,34 

Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό 15.608,40   300,00 

Σύνολο 415.523,54  393.364,94 
    

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ταμείου κατά την 31.12.2017 ανερχόταν σε 16 εργαζομένους, όπως 

και την προηγούμενη χρήση. 

 

27. Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και περιλαμβάνονται στο κόστος κύριας 

δραστηριότητας, αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2017  31.12.2016 

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (σημείωση 8) 24.690,23  24.771,52 
Απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων (σημείωση 9) 2.230,34  1.857,30 

Σύνολο 26.920,57  26.628,82 
    

 

28. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
31.12.2017  31.12.2016 

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές ομολόγων και μετοχών -  426.815,29 
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές προθεσμιακών καταθέσεων -  619.582,17 
Τακτοποίηση φορολογικών απαιτήσεων προηγ. ετών 89.072,04  - 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 299,00  1.417,00 
Ζημία από αποτίμηση χρεογράφων προηγουμένων χρήσεων -  39.431,92 
Παλαιές οφειλές (προ 2007) ΕΥΔΑΠ ξενοδοχείου Χαλκοκονδύλη 81.504,12   
Λοιπά έξοδα  προηγουμένων χρήσεων (τακτοποίηση εισφορών 2016) 180.697,18        86.244,09 

Σύνολο 351.572,34  1.173.490,47 
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29. Άλλα έσοδα 

Τα άλλα έσοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2017  31.12.2016 
Έσοδα από ενοίκια   35.870,60  32.905,16 
Έσοδα από αναγνωρίσεις -  44.821,65 
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές χρεογράφων -  2.304.334,28 
Έσοδα από εταιρικές πράξεις -  21.625,00 
Έσοδα από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 257.960,54  494.785,50 
Έσοδα από επιστροφές συντάξεων -  33.421,07 
Έσοδα χρεογράφων προηγούμενης χρήσης -  25.406,90 
Έσοδα από εκκαθάριση ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος χρήσεων 
2014 & 2015 -  42.102,29 
Έσοδο από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων προηγούμενης χρήσης -  - 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 48.107,00  2.889,90 
Έσοδα από συμψηφισμό φόρου τόκων χρεογράφων χρήσης 2014 (Ν.2238/94) -  - 
Έσοδα από οφειλές συνταξιούχων προηγούμενων χρήσεων -  47.048,13 
Έσοδα από εισφορές εταιρειών και πρακτορείων προηγούμενης χρήσης -  - 
Έσοδα από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων προηγούμενης χρήσης -  244.044,29 
Έσοδα από τόκους τραπεζών προηγούμενης χρήσης -  - 
Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων 12.452,45  - 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως -  - 

Σύνολο  354.390,59  3.049.339,88 
    

 

30. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 
εξής: 
 

 31.12.2017  31.12.2016 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    
Μερίσματα μετοχών εσωτερικού & εξωτερικού 979.259,79  588.897,44 

Έσοδα ομολογιών Ελληνικών και αλλοδαπών δανείων 8.358.903,77  7.869.982,31 

Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 185.123,43  340.922,06 

Τόκοι προθεσμιακών & άλλων καταθέσεων 274.216,10  183.372,02 

Τόκοι χορηγούμενων δανείων 2.232,62   2.726,38 

Κέρδη από πώληση μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού 1.135.975,88  228.366,21 

Κέρδη από πώληση ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού 21.043.336,67  3.200.657,99 

Κέρδη από πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και εξωτερικού 1.231.222,24  150.488,00 

Κέρδη αποτίμησης μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού 5.276.739,97  2.763.397,82 

Κέρδη αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 3.289.595,35  2.026.682,34 

Κέρδη από αποτίμηση ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού 18.376.571,01  15.066.603,03 

Κέρδη από αποτίμηση (FX) προθεσμιακών καταθέσεων 466.642,58   

Δουλευμένο  έσοδο τόκων προθεσμιακών και άλλων καταθέσεων 6.235,04  1.202,70 

Δουλευμένο  έσοδο τόκων ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού 2.267.494,91  6.762.844,59 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 62.893.549,36  39.186.142,89 

    

Χρηματοοικονομικά έξοδα    

Ζημιές αποτίμησης μετοχών εσωτερικού & εξωτερικού 683.481,14  833.793,44 
Ζημιές αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού & εξωτερικού 131.545,95  442.034,22 
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Ζημιές αποτίμησης ομολόγων εσωτερικού & εξωτερικού 2.619.110,37  1.271.913,25 
Ζημιές πώλησης μετοχών εσωτερικού & εξωτερικού 157.475,23  2.141.821,49 
Ζημιές πώλησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού & εξωτερικού 238.098,49  621.306,40 
Ζημιές πώλησης ομολόγων εσωτερικού & εξωτερικού 2.037.791,82  1.028.494,98 
Αμοιβές διαχειριστών και λοιπά έξοδα επενδυτικής επιτροπής 2.702.437,44  1.002.100,40 
Προμήθειες τραπεζών 112.727,82  71.077,91 
Ζημιά (FX) Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού & εξωτερικού 1.880.089,26  - 
Ζημιά (FX) μετοχών εσωτερικού & εξωτερικού 2.847.392,09  - 
Ζημιά (FX) ομολόγων εσωτερικού & εξωτερικού 209.656,42  - 
Ζημιά (FX) προθεσμιακών καταθέσεων 1.214.704,91   
Μισθοδοσία 23.109,08  19.180,00 
Μη συμψηφιζόμενοι φόροι 874.307,40  225.058,12 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 15.731.927,42  7.656.780,21 
    

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 47.161.621,94  31.529.362,68 
    

 
31. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες στη χρήση 2017. 

Το Ταμείο  συμμετέχει στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου με αγορά συνεταιριστικών μερίδων που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 43,06 % επί του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας. Για τη χρήση 2017 δε συντρέχει λόγος σύνταξης 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζεται η συμμετοχή του Ταμείου στη Συνεταιριστική Τράπεζα 

Ηπείρου. 

Το Ταμείο κατέχει συνεταιριστικές μερίδες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου που ανέρχονται σε ποσοστό 43,06% 

του συνόλου των συνεταιριστικών της μερίδων.  Συγκεκριμένα, κατέχει 11.626.796 συνεταιριστικές μερίδες (με 

δικαίωμα ψήφου) επί συνόλου 27.002.766  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  

Η ανωτέρω συμμετοχή αποτιμήθηκε, κατά την 31.12.2017, στην αναλογία επί του ποσοστού συμμετοχής του Ταμείου, 

στο σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Η διαφορά από την αποτίμηση, (κέρδος) 

ποσού € 1.224.573,50, καταχωρήθηκε στο κονδύλι του ισολογισμού «Αποθεματικά».  
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Στα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζεται το ομόλογο που κατέχει το Ταμείο στη Συνεταιριστική 

Τράπεζα Ηπείρου. 

 
Συναλλαγές με τη Διοίκηση 

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

με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24. 

Οι αμοιβές και οι μισθοί των μελών του Δ.Σ. οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2017 και την 31η Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζονται παρακάτω: 

 1.1.2017 -31.12.2017 1.1.2016 -31.12.2016 

- Αμοιβές 58.697,10 63.602,01 
 

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

Ταμείου (και τις οικογένειες τους).  

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη. 

 
32. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Νομικές υποθέσεις 

Την 31η Δεκεμβρίου2017 υπήρχαν εκκρεμείς επίδικες νομικές υποθέσεις ως εξής: 

α) Υποθέσεις που αφορούν στην αναζήτηση συντάξεων που παράνομα εισέπραξαν συνδικαιούχοι λογαριασμών 

συνταξιούχων που απεβίωσαν. 

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

αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη από το PSI. Η αγωγή αφορά σε όλους τους τομείς του ΤΕΑΙΤ μεταξύ των οποίων 

και το ΤΕΑΑΠΑΕ.  

γ) Υποθέσεις που αφορούν το ακίνητο της πλατείας Κάνιγγος και την πρώην μισθώτρια «Παραλιακά Ξενοδοχεία ΑΕ». 

δ) Προσφυγές κατά του Ταμείου σχετικά με τις παροχές. 

ε) Αναγγελίες από το Ταμείο στους επόπτες και εκκαθαριστές εταιρειών που οφείλουν παλαιές εισφορές. Δεν υπάρχει 

εξέλιξη εντός της χρήσης 2017. 

στ) Λοιπές αγωγές και προσφυγές κατά του Ταμείου. 

ζ) Αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά της ΔΕΙΑ για χορήγηση στοιχείων στο Ταμείο. 

Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του Ταμείου που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του. 

Εκκρεμείς φορολογικοί έλεγχοι 
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   (ποσά σε €) 
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H φορολογικές δηλώσεις του Ταμείου για τις χρήσεις 1.3.2013 – 31.12.2014, 2015, 2016 και 2017 δεν έχουν εξετασθεί 

από τις Φορολογικές Αρχές. Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης οι πρόσθετοι φόροι που ενδεχομένως καταλογιστούν σε 

βάρος του Ταμείου δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική του θέση. 

Λειτουργικές μισθώσεις 

Οι απαιτήσεις του Ταμείου από μισθώματα αφορούν μισθώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας του. 

Τα συνολικά έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις για το 2017 ανήλθαν σε € 35.870,60 και για το 2016 σε € 32.905,16 

και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό “Ενοίκια κτιρίων”. 

 
 

33. Γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

 
Αθήνα, 31 Μαΐου 2018 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθυντής Ο Προϊστάμενος των 
Οικονομικών Υπηρεσιών 
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