ΣΑΚΔΗΟ ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ ΤΠΑΙΙΖΙΩΛ
ΦΑΡΚΑΘΔΤΣΗΘΩΛ ΔΡΓΑΗΩΛ

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο,
Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη Έθζεζε Διεγθηώλ
γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2017
ύκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Πξόηππα
(Λ. 4308/2014)

Κάτνο 2019

ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Ν.Π.Ι.Γ.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/1/2017 – 31/12/2017

Θύξηνη,
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ. ζπληζηά Δπαγγεικαηηθό Σακείν ππνρξεσηηθήο επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο. Γηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4052/2012, ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Λ.
3029/2002 θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηνπ. Τπάγεηαη ζηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο

θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο

Αξρήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Ο ζθνπόο ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνρξεσηηθή
επηθνπξηθή αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ δξαζηεξηνπνηνύκελσλ ζηελ Διιάδα θαξκαθείσλ,
θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ, θαξκαθαπνζεθώλ, πξαηεξίσλ θαη αληηπξνζσπεηώλ θαξκαθεπηηθώλ
εηδώλ, θαηά ησλ θηλδύλσλ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ κε ηελ ρνξήγεζε κεληαίαο
ζύληαμεο κε ην ζύζηεκα ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ αιιά κε εγγπεκέλσλ παξνρώλ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ. παξνπζηάδεη αθνινύζσο ην δηνηθεηηθό
απνινγηζκό ηνπ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν από 1/1/2017 -31/12/2017.
Κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξόληνο ε Γηνίθεζε απνζθνπεί ζηελ πιεξνθόξεζε ησλ κειώλ ηνπ
Σακείνπ, αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ, κε ηελ παξάζεζε ζπλνπηηθώλ ζηνηρείσλ
αλαθνξηθά κε ην πξνθίι, ηα θξίζηκα αξηζκεηηθά θαη νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Σακείνπ, ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ, ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα θαη ηηο αληίζηνηρεο
ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιόγσ ρξήζεο.
Ζ παξνύζα έθζεζε ζπλνδεύεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ.
ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 1/1/2017 – 31/12/2017, όπσο εγθξίζεθαλ δηα ηεο ππ’ 133/17/1605-2019 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη πεξηιακβάλεηαη απηνύζηα ζε απηέο.
ύκθσλα δε κε ηελ νξζή γλώζε θαη πεπνίζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο νηθείαο ρξήζεο θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Πξόηππα
ηνπ Λόκνπ 4308/2014 θαη παξνπζηάδνπλ εύινγα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Σακείνπ θαηά ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δεζκεύεηαη, γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ, λα ζπλερίζεη εληαηηθά
ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ
ηνπ Σακείνπ κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ ηνπ.
Αθνινύζσο παξαηίζεηαη ε έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο
31/12/2017.
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1. Γηνίθεζε ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Ν.Π.Ι.Γ.
Σν Σακείν δηνηθείηαη από ελλεακειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα
12-18 θεθ.3 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηνπ (ΤΑ Φ51020/5352/121 – ΦΔΘ Β’ 412/22-02-2013) κε ηελ
αθόινπζε ζύλζεζε θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017:

A/A

ΘΔΗ ΣΟ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΙΟ

1

ΠΡΟΔΓΡΟ

2

ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

3

ΚΔΙΟ

4

ΚΔΙΟ

5

ΚΔΙΟ

6

ΚΔΙΟ

ΘΟΚΗΓΖ ΚΑΡΗΟ

Γηνξηζκέλνο από .Φ.Δ.Δ. Αξ. 12.1.β

7

ΚΔΙΟ

ΘΑΣΡΑΚΑΓΑΘΖ
ΑΛΣΩΛΗΟ

Γηνξηζκέλνο από Π.Ο.Η.Δ. – Φ..Δ.Θ. Αξ. 12.1.α

8

ΚΔΙΟ

ΓΘΟΤΚΑ ΒΑΗΙΔΗΟ

Γηνξηζκέλνο από Δ..Τ.Φ.Δ.Δ. Αξ. 12.1.γ

9

ΚΔΙΟ

ΘΟΛΣΟΓΔΩΡΓΖ
ΙΑΚΠΡΗΛΖ

Γηνξηζκέλνο από Π.Ο.Η.Δ. – Φ..Δ.Θ. Αξ. 12.1.α

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ

ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΓΔΙΞΗ

ΘΩΣΟΤΡΟ
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ
ΘΑΘΑΡΗΑΡΖ
ΓΔΩΡΓΗΟ

Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ
Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ

ΓΑΙΙΔ ΗΩΑΛΛΖ

Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ

ΘΟΛΣΟΓΗΑΛΛΑΣΟ
ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ
ΘΑΦΔΣΕΖ
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ

Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ
Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ

ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΓΔΙΞΗ

ΓΖΚΑ ΔΙΔΛΖ

Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ

ΘΑΡΑΓΗΑΛΛΖ ΒΑΗΙΔΗΟ

Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ

ΘΑΡΑΥΗΑΡΗΓΖ ΒΑΗΙΔΗΟ

Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ

ΟΤΡΑΛΟ ΓΖΚΖΣΡΗΟ

Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ

ΠΑΠΑΓΗΑΛΛΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ

Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ

ΘΟΚΟΠΟΤΙΟΤ ΦΩΣΔΗΛΖ

Γηνξηζκέλε από .Φ.Δ.Δ. Αξ. 12.1.β

ΛΟΤΥΑΘΖ ΣΑΤΡΟ

Γηνξηζκέλνο από Π.Ο.Η.Δ. – Φ..Δ.Θ. Αξ. 12.1.α

ΚΠΔΕΗΡΗΑΛΟΓΙΟΤ ΗΩΑΛΛΖ

Γηνξηζκέλνο από Δ..Τ.Φ.Δ.Δ. Αξ. 12.1.γ

Σνλ Ηνύιην ηνπ 2017 ε θα Ρνύζζνπ Ηνπιία αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ θν Γθνύκα Βαζίιεην
δηνξηζκέλν κέινο από ηελ Δ..Τ.Φ.Δ.Δ. Αξ. 12.1.γ θαη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2017 ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
ζπκκεηείρε θαη ε θα Θνληνγεώξγε Ιακπξηλή δηνξηζκέλν κέινο από ηελ Π.Ο.Η.Δ. – Φ..Δ.Θ. Αξ. 12.1.α.

εκεηώλεηαη όηη ε Ο.Δ.Φ..Δ.Δ. δελ είρε νξίζεη κέινο λα ηελ εθπξνζσπεί ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην.
Θαηά

ηε

δηαρεηξηζηηθή

ρξήζε

1/1/2017

–

31/12/2017

ην

Γηνηθεηηθό

πκβνύιην

πξαγκαηνπνίεζε ζαξάληα ηέζζεξηο (44) ζπλεδξηάζεηο.
2. Πξνθίι Σακείνπ – αξηζκεηηθά ζηνηρεία & νηθνλνκηθά κεγέζε
Δξγνδόηξηεο εηαηξείεο θαη ελεξγνί αζθαιηζκέλνη 2016 - 2017
Ο πιεζπζκόο ησλ ελεξγώλ αζθαιηζκέλσλ απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

3

31/12/2016
ΑΝΓΡΔ
ΠΛΗΘΟ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΜΔΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΜΔΗ
ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ

ΓΤΝΑΙΚΔ

31/12/2017

Υ.Π.*
41

ΤΝΟΛΟ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

21.653

9.934

13.011

Υ.Π.*

ΤΝΟΛΟ

1

22.946

9.509

12.103

44%

56%

100%

43%

57%

100%

43

39

41

42

38

40

12

9

10,5

*Αθνξά αζθαιηζκέλνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ πιήξε ζηνηρεία
Σν πιήζνο ησλ ελεξγώλ αζθαιηζκέλσλ από 21.653 άηνκα ηελ 31/12/2016 αλέξρεηαη ζε
22.946ηελ 31/12/2017.
Θαηά ηελ 31/12/2017, ην ζύλνιν ησλ εξγνδνηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Σακείν θαη
θαηέβαιαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αλέξρεηαη ζε 5.367παξνπζηάδνληαο κηα κηθξή αύμεζε ζε
ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ εξγνδνηώλ θαηά ηελ 31/12/2016 πνπ ήηαλ 5.308.

3. πληαμηνύρνη – Καηαβιεζείζεο Παξνρέο 2017
3.1

Πιεζπζκόο, ειηθηαθή θαηαλνκή θαη κέζε ζύληαμε αλαιύνληαη σο εμήο:

Σν πιήζνο ησλ ζπληαμηνύρσλ από 7.124 άηνκα ηελ 31/12/2016 αλέξρεηαη ζε 7.362 ηελ
31/12/2017.

Άλδξεο

Γπλαίθεο

ύλνιν
Πιήζνπο

Μέζε ειηθία

Μέζε
ζύληαμε
(Μηθηή)

2.569

3.120

5.689

70,58

550,92

Αλαπεξίαο

242

133

375

61,93

412,23

Θαλάηνπ

153

1.145

1.298

72,20

390,73

ύλνιν

2.964

4.398

7.362

70,43

515,61

40,26%

59,74%

100,00%

Καηεγνξία
παξνρήο
Γήξαηνο

Καηαλνκή θύινπ
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3.2

Γηα ην έηνο 2017, νη δηαγξαθέο ιόγσ ζαλάηνπ ζπληαμηνύρσλ αλήιζαλ ζε 204 θαη
αλαιύνληαη σο αθνινύζσο:
Γηαγξαθέο ιόγσ
ζαλάηνπ
100

Άλδξεο
Γπλαίθεο

104

ύλνιν

204

3.3

Δθδνζείζεο απνθάζεηο αλά είδνο

Δίδνο Απόθαζεο

Πιήζνο

Γήξαηνο Κεησκέλε

271

Γήξαηνο Πιήξεο

126

Γηθαηνδόρσλ

18

Αλαπεξίαο

50

Παξαηάζεηο Αλαπεξίαο

50

Γλσζηνπνηήζεηο Υξόλνπ

173

Αλαγλσξίζεηο Υξόλνπ

55

Ινηπέο απνθάζεηο

134

ύλνιν

877
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3.4

Κιηκάθηα αλά 20,00 επξώ θαη αλά θαηεγνξία παξνρήο (12/2017)

Πιήζνο
Κιηκάθην

Αλαπεξίαο
Κεηθηό

Γήξαηνο

Γηθαηνδόρσλ

Πιεξσηέν

Κεηθηό

Πιεξσηέν

Κεηθηό

0,00 έσο 20,00

4

6

53

80

6

Πιεξσηέν
16

20,01 έσο 40,00

3

19

45

96

16

28

40,01 έσο 60,00

11
9

62
50

73
70

11
8

30

60,01 έσο 80,00

15
6

80,01 έσο 100,00

9

8

47

55

12

18

100,01 έσο 120,00

8

7

49

63

9

55

120,01 έσο 140,00

1

107

31

868

13

417

140,01 έσο 160,00

7

33

36

513

15

215

160.01 έσο 180,00

5

23

39

425

38

103

180,01 έσο 200,00

3

33

33

495

21

144

200,01 έσο 220,00

3

33

50

458

24

175

220,01 έσο 240,00

19

28

75

575

30

36

240,01 έσο 260,00

7

17

74

547

132

13

260,01 έσο 280,00

5

10

76

444

57

10

280,01 έσο 300,00

3

11

56

304

42

6

300,01 έσο 320,00

51

4

258

220

43

3

320,01 έσο 340,00

16

6

96

243

34

4

340,01 έσο 360,00

6

0

123

103

44

4

360,01 έσο 380,00

12

0

147

40

54

2

380,01 έσο 400,00

15

0

160

1

120

1

400,01 έσο 420,00

7

0

208

2

52

1

420,01 έσο 440,00

9

0

150

2

41

0

440,01 έσο 460,00

12

2

132

2

42

1

460,01 έσο 480,00

9

1

146

1

20

1

480,01 έσο 500,00

11

1

170

0

47

1

500,01 έσο 520,00

10

2

168

2

40

1

520,01 έσο 540,00

14

0

149

2

59

1

540,01 έσο 560,00

9

1

146

1

65

0

560,01 έσο 580,00

9

0

122

1

64

0

580,01 έσο 600,00

10

0

157

0

32

0

600,01 έσο 620,00

6

1

154

1

38

0

620.01 έσο 640,00

15

0

172

0

14

0

640,01 έσο 660,00

4

1

159

0

10

0

660,01 έσο 680,00

7

0

220

0

1

0

680,01 έσο 700,00

5

0

196

0

2

0

700,01 έσο 720,00

8

0

209

0

6

0

>720,01

32

1

1.471

2

36

0

ύλνιν

375

375

5.689

5.689

1.298

1.298

12

6

4.

Αξρείν εθθξεκώλ ζπληάμεσλ

Σν Σακείν ηεξεί αλαιπηηθό αξρείν κε ηηο εθθξεκείο ζπληάμεηο αλά άηνκν θαη δηεθπεξαηώλεη ηα
ζπληαμηνδνηηθά αηηήκαηα κε απόιπηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κε βάζε ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπο. Οη εθθξεκείο ζπληαμηνδνηηθέο ππνζέζεηο θαηά ηελ 31/12/2017 αλέξρνληαη ζε
1.550.

Δίδνο Απόθαζεο

Πιήζνο

Καηαλνκή

Απνλέκσλ θνξέαο

649

41,87%

πκκεηέρσλ θνξέαο

901

58,13%

1.550

100%

ύλνιν

Αθνξά ζε αζθαιηζκέλνπο πνπ θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή απνηίκεζεο, είραλ ππνβάιιεη ζην
Σακείν αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο θαη ζύκθσλα κε
ηα ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νύηε ζην αξρείν ελεξγώλ αζθαιηζκέλσλ,
αιιά νύηε θαη ζε απηό ησλ ζπληαμηνύρσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλέξρεηαη ζε 1.550 άηνκα.

Δηζπξαρζείζεο εηζθνξέο – πιεξσζείζεο παξνρέο

Δηζπξαρζείζεο εηζθνξέο /
πιεξσζείζεο παξνρέο
Δηζπξαρζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
Πιεξσζείζεο παξνρέο
Πνζά ζε (επξώ) (+ / -)

31/12/2017
34.188.455,77
20.765.551,24
13.422.904,53

31/12/2016
33.257.834,41
24.134.221,27
9.123.613,14

Μεηαβνιή
(+/-)
930.621,36
-3.368.670,03
4.299.291,39
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5.

Δίζπξαμε απαηηήζεσλ

Σν Σακείν θαηά ην έηνο 2017 εληάρζεθε ζηε ξύζκηζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ηεο
ππνπαξαγξάθνπ ΗΑ.1 θαη ΗΑ.2 ηνπ Λ. 4152/2013 «Ρύζκηζε νθεηιώλ αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ» θαη εηζέπξαμε θαηά ηελ ρξήζε 2017 ην πνζό 706.748,54 επξώ.

6. Πεξηνπζία
Ζ δηάξζξσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Καηεγνξία Δπέλδπζεο

Απνηίκεζε 31/12/2017
Πνζά ζε επξώ

Απνηίκεζε 31/12/2016
Πνζά ζε επξώ

3.327.114,62

1.990.010,54

Θαηαζέζεηο όςεσο
Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε επξώ
Κεηνρέο

2.000.000,00
21.728.305,58
139.834.213,79

Οκόινγα
Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνύ Γεκνζίνπ
Θνηλό Θεθάιαην Λ. 2469/97
Ακνηβαία θεθάιαηα
ύλνιν

14.242.550,00
7,15

0,00
2.430.322,16
124.650.875,41
28.378.300,00
2.716,21

44.645.636,22

46.349.316,41

225.777.827,36

203.801.540,73

Ζ πεξηνπζία ηνπ Σακείνπ απμήζεθε θαηά 21.976.286,63 ήηνη θαηά πνζνζηό 10,78%
Ζ ελ ιόγσ κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο νθείιεηαη:


ζε αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζε Οκόινγα θαη Κεηνρέο



ζε κείσζε ησλ επελδύζεσλ ζε έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη Ακνηβαία
θεθάιαηα.
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7. Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο
Ζ επελδπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ δηέπεηαη από ηνλ Δπελδπηηθό Θαλνληζκό ηνπ Σακείνπ θαη
ην λνκνζεηηθό πιαίζην επελδύζεσλ ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηνπ Λ.
3029/2002, ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ζέηεη ην άξζξν 7 παξ. 15 ηνπ σο άλσ Λόκνπ, ηηο δηαηάμεηο
ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. Φ/Δπαγ.Αζθ./νηθ. 16/9-4-2003 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ εξγαζίαο θαη
Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ηνλ Θαλνληζκό Γενληνινγίαο θαη Θαιώλ Πξαθηηθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ
Σ.Δ.Α. (ΦΔΘ Β’, η. 178/23.01.2015) θαη ηηο νηθείεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Δπνπηεύεηαη δε από
ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Σακείνπ – πιελ ησλ αθηλήησλ έρεη
αλαηεζεί ζηελ AlphatrustA.E. θαη δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο επελδπηηθέο νδεγίεο θαη
θαηεπζύλζεηο πνπ ηεο έρνπλ δνζεί από ηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή. Ζ ζεκαηνθπιαθή ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ AlphaBank.
ηηο 31/12/2017 ην ζύλνιν ηνπ επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Σακείνπ ππό
δηαρείξηζε (πιελ αθηλήησλ, θαηαζέζεσλ όςεσο θαη πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ) αλήιζε ζην
πνζό ησλ 220.450.712,29 επξώ έλαληη 201.811.530,19 επξώ ζηηο 31/12/2016, παξνπζίαζε
δειαδή αύμεζε 18.639.182,40 επξώ ήηνη θαηά πνζνζηό 9,24%.

Δπελδπηηθό Υ/Φ 31/12/2016
201.811.530,19

πλεηζθνξά ζηελ αύμεζε Υ/Φ

Δηζξνέο Νέσλ
Κεθαιαίσλ (+)

Τπεξαμία
Δπελδύζεσλ (+)

Δπελδπηηθό Υ/Φ
31/12/2017

9.181.670,46

9.457.511,64

220.450.712,59

4,55%

4,69%

9,24%

Ζ επελδπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε ηελ πινπνίεζε ηνπ
Δπελδπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο επελδπηηθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί.
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8. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ – Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
Θαηά ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1/2017 -31/12/2017 ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην αλαζεώξεζε θαη
εκπινύηηζε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζπκκνξθνύκελν κε ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ
απνξξένπλ από ηνλ Θώδηθα Γενληνινγίαο θαη Θαιώλ Πξαθηηθώλ Ιεηηνπξγίαο ΣΔΑ.
1. ύκθσλα κε ην ΦΔΘ Β’ 4545/21-12-2017 ην Σακείν εληάρζεθε ζην Θ.Δ.Α.Ο. γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε είζπξαμε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ.
2. Σν πξνζσπηθό ηνπ Σακείνπ θαηά ηελ 31/12/2017 αλέξρεηαη ζε 40 άηνκα.

9.

Μειινληηθέο ελέξγεηεο / δξάζεηο

1. πλεξγαζία κε ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ γηα ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ
Σακείνπ κε ηνλ Δπξσπατθό θαλνληζκό γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
θπζηθώλ πξνζώπσλ (GDPR).
2. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ server.
3. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα.
4. Γπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο πιεξσκήο εηζθνξώλ κέζσ e–bankingθαη απνζηνιήο
ειεθηξνληθνύ

αξρείνπ

αζθαιίζηξσλ

ζηνρεύνληαο

ζηελ

απηνκαηνπνίεζε

ησλ

δηαδηθαζηώλ πιεξσκήο.

10. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα
1. Δθθξεκεί ε έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο επί ηεο από 30/12/2015 αγσγήο ηνπ
Σ.Α.Τ.Φ.Δ.– Λ.Π.Η.Γ. θαηά ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. –Λ.Π.Η.Γ..
2. Δθθξεκεί λα εθδηθαζζεί ε επί ηεο 21/12/2018 αγσγή ηνπ Σ.Α.Τ.Φ.Δ.– Λ.Π.Η.Γ. θαηά
ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. –Λ.Π.Η.Γ..

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΣΔΑΤΦΔ – ΝΠΙΓ
Ο Πξόεδξνο

Ο Αληηπξόεδξνο

Κ. Κσζηνύξνο

Υ. Κνληνγηαλλάηνο
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηo Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ.
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Γλώκε
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ.,
νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017, ηηο θαηαζηάζεηο
απνηειεζκάησλ θαη κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή,
θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
Θαηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα,
από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ.θαηά ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4308/2014 όπσο ηζρύεη.
Βάζε Γλώκεο
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα
απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελόηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο Διεγθηή γηα ηνλ
Έιεγρν ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ην Σακείν, θαζ’
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ καο, ζύκθσλα κε ηνλ Θώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο
Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο
δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ
πξναλαθεξόκελνπ Θώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε
απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο.
Δπζύλεο ηεο Γηνίθεζεο επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Ζ

δηνίθεζε

έρεη

ηελ

επζύλε

γηα

ηελ

θαηάξηηζε

θαη

εύινγε

παξνπζίαζε

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4308/2014 όπσο ηζρύεη,
όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο
απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα
ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ. λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά
ηνπ, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. –

11

Λ.Π.Η.Γ. ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή
από ην λα πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Δπζύλεο Διεγθηή γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο
ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Ζ εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ
επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο
απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο
ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη
ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη
ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή
Λνκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:


Δληνπίδνπκε

θαη

αμηνινγνύκε

ηνπο

θηλδύλνπο

νπζηώδνπο

ζθάικαηνο

ζηηο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο,
ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια
γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο
ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε
ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο
παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.


Θαηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε
ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά
όρη κε ζθνπό ηελ δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ..



Αμηνινγνύκε

ηελ

θαηαιιειόηεηα

ησλ

ινγηζηηθώλ

αξρώλ

θαη

κεζόδσλ

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.


Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο
αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ
απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή
ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα
ηνπ Σακείνπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη
νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε
ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή
εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο.
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Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο
ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ην Σακείν λα παύζεη λα ιεηηνπξγεί σο
ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.


Αμηνινγνύκε

ηε

ζπλνιηθή

παξνπζίαζε,

ηε

δνκή

θαη

ην

πεξηερόκελν

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ,
θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο
ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε
παξνπζίαζε.
Κεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα

ηνπ

ειέγρνπ,

θαζώο

θαη

ζεκαληηθά

επξήκαηα

ηνπ

ειέγρνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.
Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
Ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Λ. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη:
α) Θαηά ηε γλώκε καο

ην πεξηερόκελν ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο

αληηζηνηρεί κε ηηο

ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2017.
β) Κε βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρό καο, γηα ην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ.
θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ.

Αζήλα, 17 Καΐνπ 2019
Οη Οξθσηνί Διεγθηέο

MPIHELLASS.A.
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 9-11
Υαιάλδξη (Α.Κ. 155)

Βξνπζηνύξεο Παλαγηώηεο (Α.Κ. 12921)

ακαξάο Γεκήηξηνο (Α.Κ.34161)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ
1. Ιζνινγηζκόο (Πνζά ζε Δπξώ)
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζώκαηα πάγηα
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα
Ινηπόο εμνπιηζκόο
Δπελδπηηθά αθίλεηα
ύλνιν ελζσκάησλ παγίσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπηκεηξώκελα ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
Απαηηήζεηο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ
Ινηπέο απαηηήζεηο
Πξνπιεξσζέληα έμνδα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύλνιν
ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Aπνηειέζκαηα εηο λέν
Απνηειέζκαηα (δεκίεο) εηο λέν
ύλνιν απνηειεζκάησλ εηο λένλ
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο
Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε αζθαιηζκέλνπο ιόγσ
αλαινγηζηηθήο ππνρξέσζεο
Ινηπέο πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε αζθαιηζκέλνπο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
ύλνιν πξνβιέςεσλ
Τπνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Φόξνη ηέιε εθηόο θόξνπ εηζνδήκαηνο
Τπνρξέσζε γηα θόξν εηζνδήκαηνο
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη πξνβιέςεσλ
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη
ππνρξεώζεσλ

31.12.2017

31.12.2016

4.1
4.1
4.2

1.565.082,90
45.126,14
2.155.874,25
3.766.083,29

1.677.299,72
57.252,61
2.092.095,97
3.826.648,30

4.3

220.450.712,74
220.450.712,74
224.216.796,02

201.811.530,19
201.811.530,19
205.638.178,49

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

2.846.844,33
5.717.913,86
4.404.385,57
1.407.745,14
5.327.114,62
19.704.003,52
19.704.003,52
243.920.799,10

3.172.376,16
6.593.229,44
3.815.711,62
1.643.708,01
1.990.010,54
17.215.035,77
17.215.035,77
222.853.214,26

(173.413.758,76)
(173.413.758,76)
(173.413.758,76)

(198.585.422,70)
(198.585.422,70)
(198.585.422,70)

394.678.955,00

398.476.236,00

2.452.809,82
28.950,96
397.160.715,78

4.760.519,79
20.405,85
403.257.161,64

15.444.459,33
252.440,90
50.912,29
4.426.029,55
20.173.842,07
417.334.557,81

15.520.958,90
290.362,29
47.525,62
2.322.628,50
18.181.475,31
421.438.636,95

243.920.799,10

222.853.214,26

εκ
.

4.9

4.10
4.10
4.11

14

2. Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ

εκ.
Έζνδα από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
Θόζηνο παξνρώλ ζε αζθαιηζκέλνπο
Κεηαβνιή πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζε αζθαιηζκέλνπο
Μηθηό απνηέιεζκα
Ινηπά ζπλήζε έζνδα
Απνηέιεζκα πξν ινηπώλ εμόδσλ θαη εζόδσλ
Έμνδα δηνίθεζεο
Ινηπά έμνδα θαη δεκηέο
Θέξδε /δεκίεο από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία
Θέξδε /δεκίεο από επελδύζεηο
Ινηπά έζνδα θαη θέξδε
Απνηειέζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ
Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα κεηά από θόξνπο

4.12
4.12

4.13

1.1.2017 έσο
31.12.2017

1.1.2016 έσο
31.12.2016

33.987.933,80
(24.820.494,77)
7.631.844,40
16.799.283,43
94.072,60
16.893.356,03
(1.722.012,83)
(129.705,72)
9.521.276,48
(3.104.781,36)
21.458.132,59
3.752.830,98
(39.299,63)
25.171.663,94
25.171.663,94

32.798.371,22
(22.190.388,82)
(12.991.082,29)
(2.383.099,89)
99.019,01
(2.284.080,88)
(1.691.317,41)
(37.991,23)
6.051.721,63
(8.012.022,86)
744,00
(5.972.946,75)
3.334.511,41
(40.982,66)
(2.679.418,00)
(2.679.418,00)
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3. Καηάζηαζε κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο

Απνηειέζκαηα εηο λέν

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο

Τπόινηπν 01.01.2016
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2016

(195.906.004,70)
(2.679.418,00)
(198.585.422,70)

(195.906.004,70)
(2.679.418,00)
(198.585.422,70)

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2017

25.171.663,94
(173.413.758,76)

25.171.663,94
(173.413.758,76)
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εκεηώζεηο επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ζύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ
To Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθαιίζεσο Τπαιιήισλ Φαξκαθεπηηθώλ Δξγαζηώλ (Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. –
Λ.Π.Η.Γ.) (εθεμήο ην Σακείν) έρεη σο ζθνπό ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο.
Σν Σακείν είλαη Λνκηθό Πξόζσπν Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ (Λ.Π.Η.Γ.) κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα
θαηαρσξεκέλν ζην Κεηξών ηεο Γηεύζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΤΠ. Θ. Α.Π) κε αξηζκό 13220213 θαη κε έδξα επί ηεο
νδνύ Υαιθνθνλδύιε 56.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σακείνπ (εθεμήο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο)
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017, εγθξίζεθαλ από ηε Γηνίθεζε ζηηο 16 Καΐνπ
2019 θαη αλαξηήζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Σακείνπwww.teayfe.gr.

2. ύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ
Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε απηώλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δηαηππώλνληαη παξαθάησ:
2.1 Βάζε θαηάξηηζεο
Οη παξνύζεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά
Ινγηζηηθά Πξόηππα (εθεμήο ΔΙΠ), όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Λόκν 4308/2014,
βάζεη ηνπ νπνίνπ ην Σακείν θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζαίσλ νληνηήησλ. Έρνπλ
ζπληαρζεί κε ζαθήλεηα ζύκθσλα κε ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηεο
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαζώο θαη ηηο αθόινπζεο γεληθέο πνιηηηθέο:


Γελ έρνπλ γίλεη παξεθθιίζεηο από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λόκνπ 4308/2014.



Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ
θόζηνπο, εθηόο από ηα επελδπηηθά αθίλεηα θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ επηκεηξώληαη ζηηο εύινγεο αμίεο ηνπο.
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2.2 Λεηηνπξγηθό λόκηζκα
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξώ, ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθό
λόκηζκα ηνπ Σακείνπ.
2.3 Δλζώκαηα πάγηα
(α) Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
Σα ζηνηρεία απηά αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο θαη κεηαγελέζηεξα επηµεηξώληαη
ζην απνζβέζηµν θόζηνο θηήζεσο, δειαδή ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεο πιένλ ηνπ θόζηνπο
βειηηώζεσλ κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρόλ απνκεηώζεηο.
Ζ αμία ησλ ελζώκαησλ παγίσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή ππόθεηηαη ζε απόζβεζε.
Ζ απόζβεζε αξρίδεη όηαλ ην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν είλαη έηνηκν γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία
πξννξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη µε βάζε ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπ. Οη
απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απόζβεζεο, ζηε
δηάξθεηα ηεο εθηηκώκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζώκαησλ παγίσλ.
Σα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επηµεηξώληαη ζην θόζηνο ή ζην απνζβέζηµν
θόζηνο ππόθεηληαη ζε έιεγρν απνµείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, όηαλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο.
Εεµίεοαπνµείσζεο πξνθύπηνπλ όηαλ ε αλαθηήζηµε αμία ηνπ παγίνπ θαηαζηεί µηθξόηεξε από
ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. Ζ αλαγλώξηζε ηεο δεµίαοαπνµείσζεο γίλεηαη όηαλ εθηηµάηαη όηη ε
απνµείσζε είλαη µόληµνπ ραξαθηήξα.
(β) Δπελδπηηθά αθίλεηα
Σα επελδπηηθά αθίλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο θαη κεηαγελέζηεξα
επηκεηξώληαη ζηηο εύινγεο αμίεο ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδόκελεο ζηα απνηειέζκαηα. Σα
επελδπηηθά αθίλεηα δελ ππόθεηληαη ζε απόζβεζε θαη ε εθηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο ηνπο
γίλεηαη από αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο θάζε ρξόλν.
(γ) Μηζζώζεηο ελζσκάησλ παγίσλ
Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Σν Σακείν όηαλ κηζζώλεη πάγηα βάζεη ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδεη ηα κηζζώκαηα σο
έμνδα ζηα απνηειέζκαηα µε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σν Σακείν
σο εθκηζζσηήο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ αλαγλσξίδεη ηα έζνδα από κηζζώκαηα ζηα
απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
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Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηέξρνληαη ζην Σακείν (κηζζσηήο) κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε
αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ κε ην θόζηνο θηήζεο πνπ ζα είρε
πξνθύςεη εάλ ηα ζηνηρεία είραλ αγνξαζηεί, κε ηαπηόρξνλε αλαγλώξηζε αληίζηνηρεο
ππνρξέσζεο πξνο ηελ εθκηζζώηξηα εηαηξεία (ππνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο).
Κεηαγελέζηεξα, ηα ελ ιόγσ πάγηα ζηνηρεία αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά όπσο ηα αληίζηνηρα
ηδηόθηεηα ζηνηρεία. Ζ ππνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αληηκεησπίδεηαη σο δάλεην, ην δε
κίζζσκα δηαρσξίδεηαη ζε ρξενιύζην, ην νπνίν κεηώλεη ην δάλεην, θαη ζε ηόθν πνπ
αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθό έμνδν.
2.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό σο µε
θπθινθνξνύληα ή σο θπθινθνξνύληα, αλάινγα µε ηηο πξνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Σακείνπ.
Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο.
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
επηµεηξώληαη σο εμήο:
(α) Σα επηκεηξώκελα ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ πνπ απνηεινύλ επελδύζεηο ηνπ
Σακείνπ, επηκεηξώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδόκελεο ζηα
απνηειέζκαηα. Οη εύινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη από ηηο ηξέρνπζεο (δεκνζηεπκέλεο) ηηκέο
ησλ ελ ιόγσ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ.
(β) Οη απαηηήζεηο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξώληαη ζην
θόζηνο θηήζεσο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο.
2.5 Καζαξή ζέζε
Σα ζηνηρεία ηεο Θαζαξήο Θέζεο αθνξνύλ:
Σα ζσξεπκέλα απνηειέζκαηα (ειιείκκαηα/πιενλάζκαηα).
2.6 Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο πεξηιακβάλνπλ:
(α) ηηο αλαινγηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Σακείνπ πξνο ηνπο ηξέρνληεο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο
ζπληαμηνύρνπο,

νη

νπνίεο

αλαγλσξίδνληαη

θαη

επηκεηξώληαη

κε

ηε

κέζνδν

(ProjectedBenefitObligation), όπσο θαζνξίδεηαη από ην ινγηζηηθό πξόηππν IAS 19. Σν
ηερληθό επηηόθην κε ην νπνίν εθηηκήζεθε ε αλαινγηζηηθή ππνρξέσζε θαηά ηελ 31.12.2017
είλαη 2,5%, ζεσξείηαη απνδεθηό από ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή θαη απνηειεί ην κέζν
καθξνρξόλην επηηόθην πξνεμόθιεζεο ησλ ρξεκαηνξνώλ.

19

Οη θαηαβνιέο παξνρώλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ αλαγλσξίδνληαη
σο έμνδα ζην θνλδύιη θόζηνο παξνρώλ πξνο αζθαιηζκέλνπο. ην ίδην θνλδύιη επίζεο
αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν/έζνδν θάζε πεξηόδνπ, ε κεηαβνιή ησλ πξνβιέςεσλ από ηελ
πξνεγνύκελε ρξήζε.
(β) ηηο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο ζπληάμεηο, βάζεη ησλ

αηηήζεσλ

ησλ δηθαηνύρσλ

γηα

ζπληαμηνδόηεζε πνπ παξέκεηλαλ ζε εθθξεκόηεηα θαηά ηελ 31.12.2017 θαη εμνθιήζεθαλ κεηά
ηελ 01.01.2018.
(γ) ηηο πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία.
2.7 Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Οη ινηπέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην νθεηιόκελν πνζό ηνπο. Κεηαγελέζηεξα ηεο
αξρηθήο αλαγλώξηζεο επηµεηξώληαη ζηα νθεηιόκελα πνζά.
2.8 Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ο θόξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη κόλν ηνλ ηξέρνληα θόξν εηζνδήκαηνο θαζώο ην Σακείν
επέιεμε βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ λα κελ αλαγλσξίδεη αλαβαιιόκελνπο θόξνπο ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ο ηξέρσλ θόξνο πξνζδηνξίδεηαη από ηηο εθάζηνηε
δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηα

απνηειέζκαηα. Σν Σακείν βάζεη ηεο ηζρύνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ππόθεηηαη ζε θόξν
εηζνδήκαηνο, κόλν γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ελνίθηα αθηλήησλ θαη απνδόζεηο
επελδύζεσλ.
2.9 Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη εληόο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.
Σα

έζνδα

ηνπ

Σακείνπ

πεξηιακβάλνπλ

θπξίσο

αζθαιηζηηθέο

εηζθνξέο

νη

νπνίεο

αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξνύλ, εθόζνλ είλαη ζθόδξα πηζαλό όηη ζα
εηζπξαρζνύλ.
Σα έζνδα από ηόθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο µε ηε ζηαζεξή κέζνδν.
Σα κεξίζκαηα ή παξόκνηαο θύζεο εηζόδεκα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ
νληνηήησλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ εγθξίλνληαη από ην αξκόδην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε
δηαλνκή ηνπο.
Σα δηθαηώκαηα αλαγλσξίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ όξσλ.
Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη δηαθεθξηκέλα από ηα ζρεηηθά έμνδα.

Σα θέξδε πνπ πξνθύπηνπλ

από ηε δηαγξαθή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεώζεσλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ ηα
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πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

ή

νη

ππνρξεώζεηο

δηαγξάθνληαη

από

ηηο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο.
2.10 πλαιιαγέο θαη ζηνηρεία ζε μέλν λόκηζκα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα κεηαηξέπνληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ζην λόκηζκα ζην
νπνίν θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο µε ηελ ηζρύνπζα ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.
ην ηέινο θάζε πεξηόδνπ αλαθνξάο:
α) Σα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη µε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ
Ηζνινγηζκνύ.
β) Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα θαη επηµεηξώληαη ζην
ηζηνξηθό θόζηνο, κεηαηξέπνληαη µε ηελ ηζνηηκία ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο.
γ) Σα µε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα θαη επηµεηξώληαη ζηελ
εύινγε αμία, κεηαηξέπνληαη µε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο πξνζδηνξηζκνύ ηεο εύινγεο
αμίαο. Οη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά µε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ
αληηκεησπίδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εύινγεο αμίαο.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ην δηαθαλνληζκό λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ
ή από ηε κεηαηξνπή ηνπο µε ηζνηηκία δηαθνξεηηθή από ηελ ηζνηηκία κεηαηξνπήο θαηά ηελ
αξρηθή αλαγλώξηζε ή θαηά ηε ζύληαμε πξνγελέζηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ πνπ πξνθύπηνπλ.
2.11 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε ιαζώλ
Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη νη δηνξζώζεηο ιαζώλ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά
κε ηε δηόξζσζε:
α) Σσλ ινγηζηηθώλ αμηώλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο θαζαξήο
ζέζεο, γηα ηε ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο
ζπγθξηηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, θαη
β) ησλ εζόδσλ, θεξδώλ, εμόδσλ θαη δεκηώλ, όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε επί ησλ ινγηζηηθώλ
κεγεζώλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ.
Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία
δηαπηζηώλεηαη όηη πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη ηηο κειινληηθέο
πεξηόδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη αιιαγέο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά.
Ζ δηόξζσζε ησλ ιαζώλ δηελεξγείηαη άκεζα θαηά ηνλ εληνπηζκό ηνπο.
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3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο
3.1 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε αζθαιηζκέλνπο
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαινγηζηηθώλ πξνβιέςεσλ ρξεζηκνπνηνύληαη παξαδνρέο ηόζν
ρξεκαηννηθνλνκηθέο όζν θαη δεκνγξαθηθέο. Δπηπιένλ ην πνζό ηεο πξόβιεςεο κπνξεί λα
εμαξηάηαη από ηελ ηζρύνπζα θάζε θνξά

λνκνζεζία θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο κεηαμύ

εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ. πλεπώο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ζε θάζε εκεξνκελία
ηζνινγηζκνύ, κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα αθόκα θαη ζε
βξαρππξόζεζκν ρξνληθό νξίδνληα.
3.2 Απνκεηώζεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ
Σν Σακείν απνκεηώλεη ηελ αμία ησλ απαηηήζεώλ ηνπ από αζθαιηζκέλνπο θαη ηηο ινηπέο
απαηηήζεηο όηαλ ππάξρνπλ δεδνκέλα ή ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλύνπλ όηη ε είζπξαμή ηνπο
κεξηθά ή ζπλνιηθά δελ είλαη πηζαλή. Ζ δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ επαλεθηηκά ηελ επάξθεηα ησλ
απνκεηώζεσλ ησλ επηζθαιώλ απαηηήζεσλ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ ώζηε ηα πνζά
ησλ απαηηήζεσλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αλακελόκελεο εηζπξάμεηο.
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4. Αλαιύζεηο θνλδπιίσλ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
4.1 Δλζώκαηα πάγηα (ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο)
Αθίλεηα

Λνηπόο
εμνπιηζκόο

ύλνιν

2.747.860,36
2.747.860,36
2.747.860,36

89.229,75
9.065,88
98.295,63
2.305,11
100.600,74

2.837.090,11
9065,88
2.846.155,99
2.305,11
2.848.461,10

(960.646,22)
(109.914,42)
(1.070.560,64)
(112.216,82)
(1.182.777,46)

(27.989,09)
(13.053,93)
(41.043,02)
(14.431,58)
(55.474,60)

(988.635,31)
(122.968,35)
(1.111.603,66)
(126.648,40)
(1.238.252,06)

31 Γεθεκβξίνπ 2016

1.677.299,72

57.252,61

1.734.552,33

31 Γεθεκβξίνπ 2017

1.565.082,90

45.126,14

1.610.209,04

Αμία θηήζεσο
Τπόινηπν 01.01.2016
Πξνζζήθεο πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2016
Πξνζζήθεο πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2017
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν 01.01.2016
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2016
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2017
Αλαπόζβεζηε αμία

4.2 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Αθίλεηα
Τπόινηπν 01.01.2016
Γηαθνξά επηκέηξεζεο ζηελ εύινγε αμία 31.12.2016
Τπόινηπν 31.12.2016
Γηαθνξά επηκέηξεζεο ζηελ εύινγε αμία 31.12.2017
Τπόινηπν 31.12.2017

2.080.100,12
11.995,85
2.092.095,97
63.778,28
2.155.874,25

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο ησλ επελδπηηθώλ αθηλήησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε Κέζνδνο
ησλ πγθξηηηθώλ ζηνηρείσλ,ε Κέζνδνο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Αγνξάο θαη ε Κέζνδνο
Θεθαιαηνπνίεζεο Δηζνδήκαηνο, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), ζπλππνινγίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ

κεζόδσλ θαη δίλνληαο ηνλ

ίδην ζπληειεζηή ζηάζκηζεο.
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4.3 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία επηκεηξώκελα ζε εύινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ

Κεηνρέο εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξεηώλ
Πξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία
Τπόινηπν κεηνρώλ
Οκόινγα
Πξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία
Τπόινηπν νκνιόγσλ
Έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνύ Γεκνζίνπ
Πξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία
Τπόινηπν εληόθσλ γξακκαηίσλ ειιεληθνύ
Γεκνζίνπ
Ακνηβαία Θεθάιαηα
Πξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ
Τπόινηπν ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ
Θνηλό Θεθάιαην ΣΣΔ
Πξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία Θνηλνύ Θεθαιαίνπ
Τπόινηπν Κνηλνύ Κεθαιαίνπ
ύλνιν

31.12.2017
21.667.876,03
60.429,55
21.728.305,58
151.359.962,68
(11.525.748,89)
139.834.213,79
14.156.915,00
85.635,00

31.12.2016
2.767.454,50
(337.132,34)
2.430.322,16
144.484.865,00
(19.833.989,59)
124.650.875,41
28.208.805,00
169.495,00

14.242.550,00

28.378.300,00

42.952.182,19

45.491.488,49

1.693.454,03

857.827,92

44.645.636,22
7,15
7,15
220.450.712,74

46.349.316,41
2.645,75
70,46
2.716,21
201.811.530,19

4.4 Απαηηήζεηο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο

Απαηηήζεηο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
Κείνλ:Απνκείσζε απαηηήζεσλ
ύλνιν

31.12.2017
6.298.216,56
(3.451.372,23)
2.846.844,33

31.12.2016
6.623.748,39
(3.451.372,23)
3.172.376,16

4.5 Γνπιεπκέλα έζνδα

Έζνδα εηζθνξώλ γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε, εηζπξαθηέα
Σόθνη εηζπξαθηένη νκνιόγσλ
ύλνιν

31.12.2017
4.965.515,10
752.398,76
5.717.913,86

31.12.2016
4.824.703,12
1.768.526,32
6.593.229,44

Σα έζνδα εηζθνξώλ γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε, αθνξνύλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηεο ρξήζεο
2017 πνπ εηζπξάρζεθαλ ηελ επόκελε ρξήζε (κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ).
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4.6 Λνηπέο Απαηηήζεηο

Υξεώζηεο δηάθνξνη
Απνκείσζε απαηηήζεσλ από ρξεώζηεο
ύλνιν ρξεσζηώλ
Απαηηήζεηο από ην Διιεληθό Γεκόζην
Πάγηεο Πξνθαηαβνιέο
ύλνιν

31.12.2017
5.097.137,43
(2.449.993,72)
2.647.143,71
1.741.848,04
15.393,82
4.404.385,57

31.12.2016
5.003.780,03
(2.449.993,72)
2.553.786,31
1.246.531,49
15.393,82
3.815.711,62

31.12.2017
14.062,89
316.700,36
(316.700,36)
67.202,13
46.951,37
37.588,79
210.197,86
703.835,19
2.192.368,79
(1.431.496,42)
806.433,11
701.796,94
(701.796,94)
2.647.143,71

31.12.2016
14.062,89
316.700,36
(316.700,36)
67.901,76
32.624,16
36.988,55
154.046,27
703.835,19
2.175.185,09
(1.431.496,42)
800.638,82
701.796,94
(701.796,94)
2.553.786,31

Οη ρξεώζηεο δηάθνξνη αλαιύνληαη σο εμήο:

Δγγπήζεηο ζε ΓΔΖ θαη εθκηζζσηέο αθηλήησλ
Απαίηεζε από Τπνπξγείν Δξγαζίαο
Απνκείσζε απαηηήζεσλ από Τπνπξγείν Δξγαζίαο
Γάλεηα ζε αζθαιηζκέλνπο
Γάλεηα ζε ζπληαμηνύρνπο
Ινηπά Γάλεηα
Απαίηεζε από κηζζσηέο αθηλήησλ
Απαηηήζεηο από πλεηζθνξά
Υξεώζηεο από ζπληάμεηο
Απνκείσζε απαηηήζεσλ από Υξεώζηεο από ζπληάμεηο
Ινηπνί ρξεώζηεο
Γηαθνξέο ηξαπεδώλ πξνο ηαθηνπνίεζε
Απνκείσζε απαηηήζεσλ Γηαθνξώλ ηξαπεδώλ
ύλνιν

Ο

ινγαξηαζκόο

«Απαηηήζεηο

από

Διιεληθό

Γεκόζην»

πνζνύ

€1.741.848,04

αθνξά

παξαθξαηεζέληα θόξν εηζνδήκαηνο από νκόινγα, πηζησηηθνύο ηόθνπο θαη κεξίζκαηα, θαζώο
θαη πξνθαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο.
4.7 Πξνπιεξσζέληα έμνδα

Πξνθαηαβνιή ζπληάμεσλ κελόο Ηαλνπαξίνπ 2018
ύλνιν

31.12.2017
1.407.745,14

31.12.2016
1.643.708,01

1.407.745,14

1.643.708,01

4.8 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Θαηαζέζεηο Όςεσο
Θαηαζέζεηο Πξνζεζκίαο
ύλνιν

31.12.2017
3.327.114,62
2.000.000,00
5.327.114,62

31.12.2016
1.990.010,54
1.990.010,54
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4.9 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε αζθαιηζκέλνπο
Τπόινηπν ππνρξέσζεο 01.01.2016

373.531.000,00

Κεηαβνιή ππνρξέσζεο (PBO) πεξηόδνπ 2016

24.945.236,00

Τπόινηπν ππνρξέσζεο 31.12.2016

398.476.236,00

Τπόινηπν ππνρξέσζεο 01.01.2017

398.476.236,00

Κεηαβνιή ππνρξέσζεο (PBO) πεξηόδνπ 2017

(3.797.281,00)

Τπόινηπν ππνρξέσζεο 31.12.2017

394.678.955,00

Σν ζύλνιν ησλ ζπληαμηνύρσλ γηα ην 2017 ήηαλ 7.362.
Σν ζύλνιν ησλ ελεξγώλ αζθαιηζκέλσλ γηα ην 2016 ήηαλ 21.653 ελώ γηα ην 2017 ήηαλ
22.946.
4.10 Γηάθνξεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο
Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε
Γηάθνξεο ππνρξεώζεηο

31.12.2017
88.236,18
3.687.605,76
252.440,90
11.668.617,39
15.696.900,23

31.12.2016
105.421,71
3.679.144,36
290.362,29
11.736.392,83
15.811.321,19

31.12.2017
7.542,91
539.772,13
197.517,30
(285.362,68)
1.391.674,30
101.914,73
9.715.558,70
11.668.617,39

31.12.2016
7.542,91
379.053,57
132.695,62
(285.362,68)
1.391.674,30
400.399,37
9.710.389,74
11.736.392,83

Οη δηάθνξεο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο:

Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο
Παξνρέο πιεξσηέεο
Γηθαηνύρνη ακνηβώλ
Ινηπέο νθεηιέο από θξαηήζεηο
Οθεηιέο πξνο ΙΑΦΘΑ
Έζνδα πξνο εθθαζάξηζε
Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν

H ππνρξέσζε πξνο ηνλ ΙΑΦΘΑ πνζνύ €1.391.674,30, αθνξά ζε ππνρξέσζε ε νπνία
δεκηνπξγήζεθε ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο θαη δελ έρεη εμνθιεζεί. Γελ έρεη δηελεξγεζεί
πξόβιεςε γηα ηπρόλ πξνζαπμήζεηο από ηελ κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή.

4.11 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

Γηάθνξα έμνδα
Οθεηιόκελεο παξνρέο ζε ζπληαμηνύρνπο
ύλνιν

31.12.2017
156.346,78
4.269.682,77
4.426.029,55

31.12.2016
126.520,24
2.196.108,26
2.322.628,50
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Οη νθεηιόκελεο παξνρέο ζε ζπληαμηνύρνπο αθνξνύλ αλαδξνκηθά ζπληάμεσλ ηελ εκεξνκελία
ηνπ ηζνινγηζκνύ (31.12.2017) πνπ θαηαβιήζεθαλ κεηαγελέζηεξα απηήο θαη κέρξη ηελ
31.12.2018
4.12 Κόζηνο παξνρώλ ζε αζθαιηζκέλνπο

Παξνρέο
Κεηαβνιή αλαινγηζηηθώλ πξνβιέςεσλ
ύλνιν

31.12.2017
24.820.494,77
(7.631.844,40)
17.188.650,37

31.12.2016
22.190.388,82
12.991.082,29
35.181.471,11

Οη παξνρέο αλαιύνληαη σο εμήο:

Δπηθνπξηθέο ζπληάμεηο ιόγσ γήξαηνο
Δπηθνπξηθέο ζπληάμεηο ιόγσ ζαλάηνπ
Δπηθνπξηθέο ζπληάμεηο ιόγσ αλαπεξίαο
Βνεζήκαηα θεδείαο
Βνεζήκαηα ενξηώλ
Βνεζήκαηα αδείαο

31.12.2017
15.777.610,99
6.720.291,73
2.264.900,73
607,62
44.283,26
12.800,44
24.820.494,77

31.12.2016
13.304.703,68
6.733.796,04
1.988.843,05
1.570,72
127.465,93
34.009,40
22.190.388,82

4.13 Έμνδα δηνίθεζεο

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φόξνη Σέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
ύλνιν
Οη παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο αλαιύνληαη σο εμήο:
Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
ύλνιν

31.12.2017
746.647,05
623.226,02
162.325,57
28.904,64
25.716,04
126.648,40
8.545,11
1.722.012,83

31.12.2016
694.992,38
561.249,16
186.441,40
21.814,49
93.952,42
122.968,35
9.899,21
1.691.317,41

595.976,91
150.670,14
746.647,05

555.858,80
139.133,58
694.992,38

Ο κέζνο όξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρξήζεο 2017 αλήιζε ζε 40 άηνκα ελώ αληίζηνηρα ζην
2016 ζε 38 άηνκα.
Κεβάζε ην άξζξν 32 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Σακείνπ “ην ύςνο ησλ δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο

νξίδεηαη εηεζίσο θαη αλαπξνζαξκόδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε
ηα πνξίζκαηα ηεο εηήζηαο αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο δελ ζα ππεξβαίλνπλ
ην 2% επί ησλ ζπλνιηθώλ εηζθνξώλ ηνπ Σακείνπ, εθηόο θαη αλ ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη έγθξηζε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο
πξνζδηνξηζηεί δηαθνξεηηθή ηηκή θαη ζπληειεζηήο απηνύ”. Ζ δηακόξθσζε ησλ δαπαλώλ απηώλ
γηα ηηο ρξήζεηο 2017 θαη 2016 ζε ζρέζε κε ηα εηήζηα ζπλνιηθά έζνδα από εηζθνξέο έρεη σο
εμήο:
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2017
33.987.933,80

2016
32.798.371,22

679.758,68

655.967,42

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Κείνλ: Έμνδα επελδύζεσλ

1.722.012,83
(505.405,50)

1.691.317,41
(409.154,44)

Κείνλ: Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ

(126.648,40)

(122.968,35)

Πξαγκαηνπνηζείζεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο

1.186.209,99

1.159.194,62

410.200,25

503.227,20

Έζνδα θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο
Πνζό δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο κε βάζε ην
πνζνζηό 2 % επί ησλ εηήζησλ ζπλνιηθώλ
εζόδσλ θύξηαο ιεηηνπξγίαο

Πνζό δαπαλώλ άλσ ηνπ νξίνπ

4.14 Ακνηβέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ/(πλδεδεκέλα κέξε)
Οη ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα
κηζζνδνζίαο αλήιζαλ γηα ηε ρξήζε 2017 ζε επξώ 27.810θαη ζηε ρξήζε 2016 ζε επξώ 29.270
4.15 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ.

1. Δθθξεκεί ε έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο επί ηεο από 30/12/2015 αγσγήο ηνπ
Σ.Α.Τ.Φ.Δ.– Λ.Π.Η.Γ. θαηά ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. –Λ.Π.Η.Γ..
2. Δθθξεκεί λα εθδηθαζζεί ε επί ηεο 21/12/2018 αγσγή ηνπ Σ.Α.Τ.Φ.Δ.– Λ.Π.Η.Γ. θαηά
ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. –Λ.Π.Η.Γ..
Αζήλα 16 Μαΐνπ 2019

Γηα ην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Ζ Γηεπζύληξηα

Ο Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθνύ
Α΄ Σάμεσο Α.Α. 84764

Θσζηνύξνο Θσλζηαληίλνο

Εάγθα Αλαζηαζία

Υάιαξεο Άγγεινο
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