ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις,
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και Έκθεση Ελεγκτών
για την χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2016
Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(Ν. 4308/2014)

Νοέµβριος 2018

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2016 – 31/12/2016

Κύριοι,
Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆. συνιστά Επαγγελµατικό Ταµείο υποχρεωτικής επικουρικής
ασφάλισης. ∆ιέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012, των άρθρων 7 και 8 του Ν.
3029/2002 και του Καταστατικού του. Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Εθνικής Αναλογιστικής

Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο σκοπός του συνίσταται στην υποχρεωτική
επικουρική ασφάλιση του προσωπικού των δραστηριοποιούµενων στην Ελλάδα φαρµακείων,
φαρµακευτικών εταιρειών, φαρµακαποθηκών, πρατηρίων και αντιπροσωπειών φαρµακευτικών
ειδών, κατά των κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου µε την χορήγηση µηνιαίας
σύνταξης µε το σύστηµα των προκαθορισµένων αλλά µη εγγυηµένων παροχών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆. παρουσιάζει ακολούθως το διοικητικό
απολογισµό του για τη διαχειριστική περίοδο από 1/1/2016 -31/12/2016.
Με την κατάρτιση του παρόντος η ∆ιοίκηση αποσκοπεί στην πληροφόρηση των µελών του
Ταµείου, ασφαλισµένων και συνταξιούχων, µε την παράθεση συνοπτικών στοιχείων
αναφορικά µε το προφίλ, τα κρίσιµα αριθµητικά και οικονοµικά µεγέθη του Ταµείου, την
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του, τα σηµαντικά γεγονότα και τις αντίστοιχες
ενέργειες της ∆ιοίκησης κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσης.
Η παρούσα έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆.
της οικονοµικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, όπως εγκρίθηκαν δια της υπ’ 1724/176/2811-2018 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και περιλαµβάνεται αυτούσια σε αυτές.
Σύµφωνα δε µε την ορθή γνώση και πεποίθηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οικονοµικές
καταστάσεις της οικείας χρήσης καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
του Νόµου 4308/2014 και παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση του Ταµείου κατά την
31η ∆εκεµβρίου 2016 και την χρηµατοοικονοµική του επίδοση για την χρήση που έληξε.

2

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεσµεύεται, για το υπόλοιπο της θητείας του, να συνεχίσει εντατικά
το έργο που έχει αναλάβει για την αναβάθµιση και βελτίωση των υπηρεσιών και λειτουργιών
του Ταµείου µε στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συµφερόντων των
ασφαλισµένων και συνταξιούχων του.
Ακολούθως παρατίθεται η έκθεση πεπραγµένων της ∆ιοίκησης για την χρήση που έληξε στις
31/12/2016.

1. ∆ιοίκηση του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆.
Το Ταµείο διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα
12-18 κεφ.3 του Καταστατικού του (ΥΑ Φ51020/5352/121 – ΦΕΚ Β’ 412/22-02-2013) µε την
ακόλουθη σύνθεση κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016:

A/A

ΘΕΣΗ ΣΤΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ

1

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

ΜΕΛΟΣ

∆ΑΛΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

5

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

7

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΤΡΑΜΑ∆ΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

8

ΜΕΛΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Αιρετοί αρχαιρεσίες 1,2,3 ∆εκ.
2014 Αρ. 12.1.δ
Αιρετοί αρχαιρεσίες 1,2,3 ∆εκ.
2014 Αρ. 12.1.δ
Αιρετοί αρχαιρεσίες 1,2,3 ∆εκ.
2014 Αρ. 12.1.δ
Αιρετοί αρχαιρεσίες 1,2,3 ∆εκ.
2014 Αρ. 12.1.δ
Αιρετοί αρχαιρεσίες 1,2,3 ∆εκ.
2014 Αρ. 12.1.δ
∆ιορισµένος από Σ.Φ.Ε.Ε. Αρ.
12.1.β
∆ιορισµένος από Π.Ο.Ι.Ε. –
Φ.Σ.Ε.Κ. Αρ. 12.1.α
∆ιορισµένος από Ε.Σ.Υ.Φ.Ε.Ε.
Αρ. 12.1.γ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
∆ΗΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΥΡΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αιρετοί
12.1.δ
Αιρετοί
12.1.δ
Αιρετοί
12.1.δ
Αιρετοί
12.1.δ
Αιρετοί
12.1.δ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ
αρχαιρεσίες 1,2,3 ∆εκ. 2014 Αρ.
αρχαιρεσίες 1,2,3 ∆εκ. 2014 Αρ.
αρχαιρεσίες 1,2,3 ∆εκ. 2014 Αρ.
αρχαιρεσίες 1,2,3 ∆εκ. 2014 Αρ.
αρχαιρεσίες 1,2,3 ∆εκ. 2014 Αρ.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

∆ιορισµένη από Σ.Φ.Ε.Ε. Αρ. 12.1.β

ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

∆ιορισµένος από Π.Ο.Ι.Ε. – Φ.Σ.Ε.Κ. Αρ.
12.1.α

ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

∆ιορισµένος από Ε.Σ.Υ.Φ.Ε.Ε. Αρ. 12.1.γ
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Σηµειώνεται ότι η Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε. δεν είχε ορίσει µέλος να την εκπροσωπεί στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Κατά

τη

διαχειριστική

χρήση

1/1/2016

–

31/12/2016

το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

πραγµατοποίησε σαράντα τέσσερις (44) συνεδριάσεις.

2. Προφίλ Ταµείου – αριθµητικά στοιχεία & οικονοµικά µεγέθη
Εργοδότριες εταιρείες και ενεργοί ασφαλισµένοι 2015 - 2016
Ο πληθυσµός των ενεργών ασφαλισµένων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:
31/12/2015

31/12/2016

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Χ.Π.Σ*

ΣΥΝΟΛΟ

9.505

12.082

21.587

9.509

12.103

41

21.653

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

44%

56%

100%

44%

56%

100%

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΜΕΣΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

41,7

37,5

39,4

43

39

41

12,7

10,1

11,2

12

9

10,5

ΠΛΗΘΟΣ

Το πλήθος των ενεργών ασφαλισµένων από 21.587 άτοµα την 31/12/2015 ανέρχεται σε
21.653 την 31/12/2016.

*Αφορά ασφαλισµένους για τους οποίους δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία
Κατά την 31η /12/2016, το σύνολο των εργοδοτών που είναι εγγεγραµµένοι στο Ταµείο και
κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές ανέρχεται σε 5.308 παρουσιάζοντας µια µικρή αύξηση σε
σχέση µε το σύνολο των εργοδοτών κατά την 31η /12/2015 που ήταν 5.168.

3. Συνταξιούχοι – Καταβληθείσες Παροχές 2016
3.1

Πληθυσµός, ηλικιακή κατανοµή και µέση σύνταξη αναλύονται ως εξής:

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο
Πλήθους

Μέση ηλικία

Μέση
σύνταξη
(Μικτή)

2.504

2.928

5.432

69,44

561,17

Αναπηρίας

227

108

335

63,28

417,44

Θανάτου

158

1.199

1.357

71,78

393,43

Σύνολο

2.889

4.235

7.124

69,6

522,46

40,55%

59,45%

100%

-

-

Κατηγορία
παροχής
Γήρατος

Κατανοµή φύλου
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3.2

Για το έτος 2016, οι διαγραφές λόγω θανάτου συνταξιούχων ανήλθαν σε 189 και
αναλύονται ως ακολούθως:
∆ιαγραφές λόγω θανάτου

Άνδρες

90

Γυναίκες

99

Σύνολο

189

3.3

Εκδοθείσες αποφάσεις ανά είδος

Είδος Απόφασης

Πλήθος

Γήρατος Μειωµένη

360

Γήρατος Πλήρης

142

∆ικαιοδόχων

118

Αναπηρίας

37

Παρατάσεις Αναπηρίας

52

Γνωστοποιήσεις Χρόνου

226

Αναγνωρίσεις Χρόνου

25

Λοιπές αποφάσεις

142

Σύνολο

3.4

1.102

Κλιµάκια ανά 20,00 ευρώ και ανά κατηγορία παροχής (12/2016)
Πλήθος

Κλιµάκιο

Αναπηρίας
Μεικτό

Γήρατος

∆ικαιοδόχων

Πληρωτέο

Μεικτό

Πληρωτέο

Μεικτό

Πληρωτέο

0,00 έως 20,00

3

4

36

51

5

15

20,01 έως 40,00

2

5

33

61

16

21

40,01 έως 60,00

5

10

45

49

11

26

60,01 έως 80,00

6

5

34

54

6

15

80,01 έως 100,00

6

3

31

35

8

21

100,01 έως 120,00

2

12

42

41

13

20

120,01 έως 140,00

1

91

21

622

14

388

140,01 έως 160,00

8

23

26

313

12

116

160.01 έως 180,00

4

27

34

453

40

217

180,01 έως 200,00

0

22

26

372

26

94

200,01 έως 220,00

3

35

41

430

26

115

220,01 έως 240,00

21

22

65

398

27

190

240,01 έως 260,00

9

22

64

486

141

67

260,01 έως 280,00

4

17

70

530

56

6

280,01 έως 300,00

3

9

48

454

43

12

300,01 έως 320,00

48

6

263

310

48

5

320,01 έως 340,00

16

8

88

246

36

7

340,01 έως 360,00

6

2

117

201

43

4

5

360,01 έως 380,00

11

4

143

185

52

3

380,01 έως 400,00

15

0

156

87

132

2

400,01 έως 420,00

6

0

207

36

53

3

420,01 έως 440,00

10

0

142

1

42

1

440,01 έως 460,00

12

0

136

1

43

1

460,01 έως 480,00

10

0

136

1

24

1

480,01 έως 500,00

14

0

171

2

46

2

500,01 έως 520,00

11

1

162

1

43

1

520,01 έως 540,00

15

0

146

1

58

0

540,01 έως 560,00

8

3

142

1

76

1

560,01 έως 580,00

9

1

121

2

66

2

580,01 έως 600,00

9

0

155

2

36

1

600,01 έως 620,00

4

0

150

1

39

0

620.01 έως 640,00

10

0

167

1

14

0

640,01 έως 660,00

4

0

160

1

11

0

660,01 έως 680,00

10

0

212

1

1

0

680,01 έως 700,00

2

1

197

0

3

0

700,01 έως 720,00

6

1

213

0

6

0

>720,01

22

1

1.429

2

38

0

Σύνολο

335

335

5.432

5.432

1.357

1.357

4.

Αρχείο εκκρεµών συντάξεων

Το Ταµείο τηρεί αναλυτικό αρχείο µε τις εκκρεµείς συντάξεις ανά άτοµο και διεκπεραιώνει τα
συνταξιοδοτικά αιτήµατα µε απόλυτη σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία
υποβολής τους. Οι εκκρεµείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε
1.553.

Είδος Απόφασης

Πλήθος

Κατανοµή

Απονέµων φορέας

758

48,81%

Συµµετέχων φορέας

795

51,19%

1.553

100%

Σύνολο

Αφορά σε ασφαλισµένους που κατά την χρονική στιγµή αποτίµησης, είχαν υποβάλλει στο
Ταµείο αίτηση συνταξιοδότησης που βρίσκεται σε διαδικασία διεκπεραίωσης και σύµφωνα µε
τα στοιχεία του Ταµείου, δεν συµπεριλαµβάνονται ούτε στο αρχείο ενεργών ασφαλισµένων,
αλλά ούτε και σε αυτό των συνταξιούχων. Η συγκεκριµένη οµάδα ανέρχεται σε 1.553 άτοµα.
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5.

Εισπραχθείσες εισφορές – πληρωθείσες παροχές

Εισπραχθείσες εισφορές /
πληρωθείσες παροχές
Εισπραχθείσες ασφαλιστικές
εισφορές
Πληρωθείσες παροχές
Ποσά σε (ευρώ) (+ / -)

6.

31/12/2016

31/12/2015

Μεταβολή (+/-)

33.243.331,60

33.706.642,94

(463.311,34)

32.734.524,76

28.074.192,53

4.660.332,23

508.806,84

5.632.450,41

(5.123.643,57)

Είσπραξη απαιτήσεων

Το Ταµείο κατά το έτος 2016 εντάχθηκε στη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών της
υποπαραγράφου ΙΑ.1 και ΙΑ.2 του Ν. 4152/2013 «Ρύθµιση οφειλών ασφαλιστικών
εισφορών» και εισέπραξε κατά την χρήση 2016 το ποσό 738.165,29 ευρώ.

7.

Περιουσία

Η διάρθρωση της περιουσίας του Ταµείου απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Αποτίµηση 31/12/2016
Κατηγορία Επένδυσης
Καταθέσεις όψεως

Αποτίµηση 31/12/2015

Ποσά σε ευρώ

Ποσά σε ευρώ

1.990.010,54

4.942.093,66

0,00

39.100.000,00

Μετοχές

2.430.322,16

5.313.902,36

Οµόλογα

124.650.875,41

17.886.280,73

28.378.300,00

18.802.400,00

2.716,21

0,00

46.349.316,41

109.053.265,12

203.801.540,73

195.097.941,87

Προθεσµιακές καταθέσεις σε ευρώ

Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου
Κοινό Κεφάλαιο Ν. 2469/97
Αµοιβαία κεφάλαια
Σύνολο

Η περιουσία του Ταµείου αυξήθηκε κατά 8.703.598,86 ήτοι κατά ποσοστό 4,46%
Η εν λόγω µεταβολή της περιουσίας οφείλεται:
•

σε µείωση των διαθεσίµων λόγω επανατοποθέτησης επενδύσεων

•

σε µείωση των επενδύσεων σε αµοιβαία κεφάλαια και µετοχές

•

σε αύξηση των επενδύσεων σε έντοκα γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου και Οµόλογα
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7.1

∆ιαχείριση περιουσίας

Η επενδυτική λειτουργία του Ταµείου διέπεται από τον Επενδυτικό Κανονισµό του Ταµείου και
το νοµοθετικό πλαίσιο επενδύσεων των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης του Ν.
3029/2002, τους περιορισµούς που θέτει το άρθρο 7 παρ. 15 του ως άνω Νόµου, τις διατάξεις
της υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ/Επαγ.Ασφ./οικ. 16/9-4-2003 απόφασης του Υπουργού εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Κανονισµό ∆εοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των
Τ.Ε.Α. (ΦΕΚ Β’, τ. 178/23.01.2015) και τις οικείες νοµοθετικές διατάξεις. Εποπτεύεται δε από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
Η διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταµείου – πλην των ακινήτων έχει
ανατεθεί στην Alphatrust A.E. και διενεργείται σύµφωνα µε τις επενδυτικές οδηγίες και
κατευθύνσεις που της έχουν δοθεί από την Επενδυτική Επιτροπή. Η θεµατοφυλακή των
περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου έχει ανατεθεί στην Alpha Bank.
Στις 31/12/2016 το σύνολο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταµείου υπό
διαχείριση (πλην ακινήτων και καταθέσεων όψεως) ανήλθε στο ποσό των 201.811.530,19
ευρώ

έναντι

151.055.848,21

ευρώ

στις

31/12/2015,

παρουσίασε

δηλαδή

αύξηση

στην

πώληση

50.755.681,98 ευρώ ήτοι κατά ποσοστό 33,60%.
Η

ως

άνω

αύξηση

για

το

έτος

2016

οφείλεται

κυρίως

χρηµατοοικονοµικών µέσων µέσα στο τρέχον έτος και στην επανατοποθέτηση µέρους του
ληφθέντος τιµήµατος της πώλησης σε νέες επενδύσεις.
Επενδυτικό Χ/Φ 31/12/2015
151.055.848,21

Συνεισφορά στην αύξηση Χ/Φ

Εισροές Νέων
Κεφαλαίων (+)

Υπεραξία
Επενδύσεων (+)

Επενδυτικό Χ/Φ
31/12/2016

52.035.558,35

-1.279.876,37

201.811.530,19

34,45%

-0,85%

33,60%

Η επενδυτική Επιτροπή του Ταµείου παρακολουθεί σε µηνιαία βάση την υλοποίηση του
Επενδυτικού Προγράµµατος, σύµφωνα µε τις επενδυτικές οδηγίες που έχουν δοθεί.
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8. Οργάνωση και λειτουργία του Ταµείου – Εταιρική διακυβέρνηση
Κατά την διαχειριστική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναθεώρησε
και εµπλούτισε τις εσωτερικές διαδικασίες συµµορφούµενο µε τις κανονιστικές υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον Κώδικα ∆εοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας ΤΕΑ.
1. Τον Ιούνιο του 2016 µε απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίστηκε να αναλάβει
καθήκοντα ∆ιευθύντριας η Προϊσταµένη ∆ιοικητικού.
2. Το προσωπικό του Ταµείου κατά την 31/12/2016 ανέρχεται σε 38 άτοµα.

9.

Μελλοντικές ενέργειες / δράσεις

1. Ένταξη στο Κ.Ε.Α.Ο σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β' 4545/21-12-2017
2. Συνεργασία µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για την συµµόρφωση του
Ταµείου µε τον Ευρωπαϊκό κανονισµό για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
φυσικών προσώπων (GDPR).
3. Προµήθεια και εγκατάσταση νέου server.
4. Εκπαίδευση του προσωπικού σε εξειδικευµένα σεµινάρια.
5. Εκλογές για την ανάδειξη µελών νέου ∆.Σ.

10. Μεταγενέστερα γεγονότα
Εκκρεµεί η έκδοση δικαστικής απόφασης επί της από 30/12/2015 αγωγής του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.–
Ν.Π.Ι.∆. κατά του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. –Ν.Π.Ι.∆..

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙ∆
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Κ. Κωστούρος

Γ. Κακαριάρης
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τo ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆.

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆.,
οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτηµα.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆. κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2016 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση Γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) 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 ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων
∆εοντολογίας 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 ∆εοντολογίας.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.
Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆. να συνεχίσει τη δραστηριότητά του,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη
συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. –
Ν.Π.Ι.∆. ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή
από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
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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 ∆ΠΕ, 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 ∆ΠΕ 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 του
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆..
Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν
και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από
τη ∆ιοίκηση.
Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 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 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
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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.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας το περιεχόµενο της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆.
και το περιβάλλον του, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2018

MPI HELLAS S.A.
Εθνικής Αντιστάσεως 9-11
Χαλάνδρι

(Α.Μ. 155)

Ο Ορκωτός Ελεγκτής
Βρουστούρης Παναγιώτης (Α.Μ. 12921)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ισολογισµός (Ποσά σε Ευρώ)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

31.12.2016

31.12.2015

1.677.299,71

1.787.214,14

Σηµ.

Ενσώµατα πάγια
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα

4.1

Λοιπός εξοπλισµός

4.1

57.252,61

61.240,66

Επενδυτικά ακίνητα

4.2

2.092.095,97

2.080.100,12

3.826.648,29

3.928.554,92

201.811.530,19

151.055.848,21

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

201.811.530,19

151.055.848,21

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

205.638.178,48

154.984.403,13

Σύνολο ενσωµάτων παγίων
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Επιµετρώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

4.3

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές

4.4

3.172.376,16

3.489.124,07

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου

4.5

6.593.229,44

5.579.962,19

Λοιπές απαιτήσεις

4.6

3.815.711,62

3.556.565,99

Προπληρωθέντα έξοδα

4.7

1.643.708,01

1.734.973,40

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

4.8

1.990.010,54

44.042.093,66

Σύνολο

17.215.035,77

58.402.719,31

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

17.215.035,77

58.402.719,31

222.853.214,25

213.387.122,44

(198.585.422,70)

(195.906.004,70)

Σύνολο αποθεµατικών και αποτελεσµάτων εις νέον

(198.585.422,70)

(195.906.004,70)

Σύνολο καθαρής θέσης

(198.585.422,70)

(195.906.004,70)

398.476.236,00

373.531.000,00

4.760.519,79

3.813.905,03

20.405,85

10.506,64

403.257.161,64

377.355.411,67

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Αποτελέσµατα εις νέο
Αποτελέσµατα (ζηµίες) εις νέο

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε ασφαλισµένους λόγω αναλογιστικής Υποχρέωσης

4.9

Λοιπές προβλέψεις για παροχές σε ασφαλισµένους
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

4.10

15.520.958,90

23.410.027,19

Φόροι τέλη εκτός φόρου εισοδήµατος

4.10

290.362,29

285.192,22

47.525,62

53.161,90

2.322.628,50

8.189.334,16

18.181.475,31

31.937.715,47

Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων

421.438.636,95

409.293.127,14

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

222.853.214,25

213.387.122,44

Υποχρέωση για φόρο εισοδήµατος
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων

4.11
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2. Κατάσταση αποτελεσµάτων
Σηµ.

Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές

1.1.2016 έως
31.12.2016

1.1.2015 έως
31.12.2015

32.798.371,22

33.852.963,99

Κόστος παροχών σε ασφαλισµένους

4.12

(22.190.388,82)

(31.872.589,52)

Μεταβολή προβλέψεων για παροχές σε ασφαλισµένους

4.12

(12.991.082,29)

(2.615.000,00)

(2.383.099,89)

(634.625,53)

Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Αποτέλεσµα προ λοιπών εξόδων και εσόδων
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων

4.13

99.019,01

156.562,89

(2.284.080,88)

(478.062,64)

(1.691.317,41)

(1.658.775,52)

(37.991,23)

(111.411,02)

-

(1.700.000,00)

6.051.721,63

6.469.554,15

(8.012.022,86)

(3.686.860,46)

744,00

208.087,55

(5.972.946,75)

(957.467,94)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

3.334.511,41

2.305.643,25

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(40.982,66)

(72.040,93)

(2.679.418,00)

1.276.134,38

-

-

(2.679.418,00)

1.276.134,38

Κέρδη /ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
Κέρδη /ζηµίες από επενδύσεις
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµα προ τόκων και φόρων

Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Αποτέλεσµα µετά από φόρους
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3. Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης

-

Αποτελέσµατα εις
νέο
(197.182.139,08)

Σύνολο καθαρής
θέσης
(197.182.139,08)

-

1.276.134,38

1.276.134,38

-

-

(195.906.004,70)

(195.906.004,70)

Αποτέλεσµα περιόδου

-

-

(2.679.418,00)

(2.679.418,00)

Υπόλοιπο 31.12.2016

-

-

(198.585.422,70)

(198.585.422,70)

Κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Υπόλοιπο 01.01.2015

-

Αποτέλεσµα περιόδου

-

Υπόλοιπο 31.12.2015
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Σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες και σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
To Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. –
Ν.Π.Ι.∆.) (εφεξής το Ταµείο) έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής κοινωνικής
ασφάλισης.
Το Ταµείο είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
καταχωρηµένο στο Μητρώο της ∆ιεύθυνσης Επαγγελµατικής Ασφάλισης της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ. Κ. Α.Π) µε αριθµό 13220213 και µε έδρα επί της
οδού Χαλκοκονδύλη 56.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου (εφεξής οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις)
για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, εγκρίθηκαν από τη ∆ιοίκηση στις 28
Νοεµβρίου 2018 και αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταµείου www.teayfe.gr.

2. Σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω:
2.1 Βάση κατάρτισης
Οι παρούσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 4308/2014,
βάσει του οποίου το Ταµείο κατατάσσεται στην κατηγορία των µεσαίων οντοτήτων. Έχουν
συνταχθεί µε σαφήνεια σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του δουλευµένου και της
συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες γενικές πολιτικές:
•

∆εν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 4308/2014.

•

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, εκτός από τα επενδυτικά ακίνητα και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία που επιµετρώνται στις εύλογες αξίες τους.
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2.2 Λειτουργικό νόµισµα
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό
νόµισµα του Ταµείου.
2.3 Ενσώµατα πάγια
(α) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και λοιπός εξοπλισµός
Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται
στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο αρχικό κόστος κτήσης πλέον του κόστους
βελτιώσεων µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις.
Η αξία των ενσώµατων παγίων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκειται σε απόσβεση.
Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία
προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή του. Οι
αποσβέσεις λογίζονται στα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη
διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των ενσώµατων παγίων.
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιµο
κόστος υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.
Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία του παγίου καταστεί µικρότερη από
τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζηµίας αποµείωσης γίνεται όταν εκτιµάται ότι η
αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.
(β) Επενδυτικά ακίνητα
Τα επενδυτικά ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα
επιµετρώνται στις εύλογες αξίες τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα. Τα
επενδυτικά ακίνητα δεν υπόκεινται σε απόσβεση και η εκτίµηση της εύλογης αξίας τους
γίνεται από ανεξάρτητους εκτιµητές κάθε δύο χρόνια.
(γ) Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων
Λειτουργικές µισθώσεις
Το Ταµείο όταν µισθώνει πάγια βάσει λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζει τα µισθώµατα ως
έξοδα στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Το Ταµείο
ως εκµισθωτής λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζει τα έσοδα από µισθώµατα στα
αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης.
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Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο Ταµείο (µισθωτής) µε χρηµατοδοτική µίσθωση
αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία του Ταµείου µε το κόστος κτήσης που θα είχε
προκύψει εάν τα στοιχεία είχαν αγοραστεί, µε ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης
υποχρέωσης προς την εκµισθώτρια εταιρεία (υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης).
Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιµετωπίζονται λογιστικά όπως τα αντίστοιχα
ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης αντιµετωπίζεται ως δάνειο, το δε
µίσθωµα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο µειώνει το δάνειο, και σε τόκο που
αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο.
2.4 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον Ισολογισµό ως µη
κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της ∆ιοίκησης του Ταµείου.
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
επιµετρώνται ως εξής:
(α) Τα επιµετρώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων που αποτελούν επενδύσεις του
Ταµείου, επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα
αποτελέσµατα. Οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται από τις τρέχουσες (δηµοσιευµένες) τιµές
των εν λόγω στοιχείων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
(β) Οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο
κόστος κτήσεως µείον ζηµίες αποµείωσης.
2.5 Καθαρή θέση
Τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης αφορούν:
Τα σωρευµένα αποτελέσµατα (ελλείµµατα/πλεονάσµατα).
2.6 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις περιλαµβάνουν:
(α) τις αναλογιστικές υποχρεώσεις του Ταµείου προς τους τρέχοντες ασφαλισµένους και τους
συνταξιούχους, οι οποίες αναγνωρίζονται και επιµετρώνται µε τη µέθοδο

(Projected

Benefit Obligation), όπως καθορίζεται από το λογιστικό πρότυπο IAS 19. Το τεχνικό
επιτόκιο µε το οποίο εκτιµήθηκε η αναλογιστική υποχρέωση κατά την 31.12.2016 είναι
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2,5%, θεωρείται αποδεκτό από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και αποτελεί το µέσο
µακροχρόνιο επιτόκιο προεξόφλησης των χρηµατοροών.
Οι καταβολές παροχών στους ασφαλισµένους έναντι των προβλέψεων αναγνωρίζονται
ως έξοδα στο κονδύλι κόστος παροχών προς ασφαλισµένους. Στο ίδιο κονδύλι επίσης
αναγνωρίζεται ως έξοδο/έσοδο κάθε περιόδου, η µεταβολή των προβλέψεων από την
προηγούµενη χρήση.
(β) τις προβλέψεις για εκκρεµείς συντάξεις που οι αιτήσεις των δικαιούχων τους για
συνταξιοδότηση παρέµειναν σε εκκρεµότητα κατά την 31.12.2016 και εξοφλήθηκαν µετά την
31.12.2017.
(γ) τις προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία.

2.7 Λοιπές χρηµατοοικονοµικές και µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Μεταγενέστερα της
αρχικής αναγνώρισης επιµετρώνται στα οφειλόµενα ποσά.
2.8 Φόρος εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει µόνο τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος καθώς το Ταµείο
επέλεξε βάσει των προβλέψεων του νόµου να µην αναγνωρίζει αναβαλλόµενους φόρους στις
χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις. Ο τρέχων φόρος προσδιορίζεται από τις εκάστοτε
διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας και

αναγνωρίζεται ως έξοδο στα

αποτελέσµατα. Το Ταµείο βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας υπόκειται σε φόρο
εισοδήµατος, µόνο για τα εισοδήµατα που προκύπτουν από ενοίκια ακινήτων και αποδόσεις
επενδύσεων (τόκοι, µερίσµατα κλπ).
2.9 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευµένα.
Τα

έσοδα

του

Ταµείου

περιλαµβάνουν

κυρίως

ασφαλιστικές

εισφορές

οι

οποίες

αναγνωρίζονται στην περίοδο που αφορούν, εφόσον είναι σφόδρα πιθανό ότι θα
εισπραχθούν.
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας µε τη σταθερή µέθοδο.
Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσης εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων
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οντοτήτων αναγνωρίζονται όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη
διανοµή τους.
Τα δικαιώµατα αναγνωρίζονται βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.
Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριµένα από τα σχετικά έξοδα.
Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων
αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
2.10 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα στο
οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε την ισχύουσα συναλλαγµατική
ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής.
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:
α) Τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του
Ισολογισµού.
β) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο
ιστορικό κόστος, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης.
γ) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στην
εύλογη αξία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας προσδιορισµού της εύλογης
αξίας. Οι διαφορές που προκύπτουν αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο που
αντιµετωπίζονται οι µεταβολές της εύλογης αξίας.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων
ή από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά την
αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν.
2.11 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών
Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδροµικά
µε τη διόρθωση:
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α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής
θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της
συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών
µεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και τις µελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδροµικά.
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.
3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις
3.1 Προβλέψεις για παροχές σε ασφαλισµένους
Για την εκτίµηση των αναλογιστικών προβλέψεων χρησιµοποιούνται παραδοχές τόσο
χρηµατοοικονοµικές όσο και δηµογραφικές. Επιπλέον το ποσό της πρόβλεψης µπορεί να
εξαρτάται από την ισχύουσα κάθε φορά

νοµοθεσία και τις ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ

εργοδοτών και εργαζοµένων. Συνεπώς τα αποτελέσµατα της εκτίµησης σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού, µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από τα πραγµατικά γεγονότα ακόµα και σε
βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα.
3.2 Αποµειώσεις επισφαλών απαιτήσεων
Το Ταµείο αποµειώνει την αξία των απαιτήσεών του από ασφαλισµένους και τις λοιπές
απαιτήσεις όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξή τους
µερικά ή συνολικά δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση του Ταµείου επανεκτιµά την επάρκεια των
αποµειώσεων των επισφαλών απαιτήσεων σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ώστε τα ποσά
των απαιτήσεων να αντικατοπτρίζουν τις αναµενόµενες εισπράξεις.
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4. Αναλύσεις κονδυλίων των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
4.1 Ενσώµατα πάγια (ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και λοιπός εξοπλισµός)
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 01.01.2015
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Αναπόσβεστη αξία
31 ∆εκεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2016

2.747.860,35
2.747.860,35
2.747.860,35

Λοιπός
εξοπλισµός
71.654,51
17.575,24
89.229,75
9.065,88
98.295,63

2.819.514,86
17575,24
2.837.090,10
9.065,88
2.846.155,98

(850.731,80)
(109.914,42)
(960.646,22)
(109.914,42)
(1.070.560,64)

(18.658,21)
(9.330,88)
(27.989,09)
(13.053,93)
(41.043,02)

(869.390,01)
(119.245,30)
(988.635,31)
(122.968,35)
(1.111.603,66)

1.787.214,13

61.240,66

1.848.454,79

1.677.299,71

57.252,61

1.734.552,32

Ακίνητα

Σύνολο

4.2 Επενδύσεις σε ακίνητα
Ακίνητα
Υπόλοιπο 01.01.2015
∆ιαφορά επιµέτρησης στην εύλογη αξία 31.12.2015
Υπόλοιπο 31.12.2015
∆ιαφορά επιµέτρησης στην εύλογη αξία 31.12.2016
Υπόλοιπο 31.12.2016

2.080.100,12
2.080.100,12
11.995,85
2.092.095,97

Για την εκτίµηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων χρησιµοποιήθηκαν η Μέθοδος
των Συγκριτικών στοιχείων, η Μέθοδος της προσέγγισης της Αγοράς και η Μέθοδος
Κεφαλαιοποίησης Εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), συνυπολογίζοντας τα αποτελέσµατα των

µεθόδων και δίνοντας τον

ίδιο συντελεστή στάθµισης.
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4.3

Χρηµατοοικονοµικά
αποτελεσµάτων

στοιχεία

επιµετρώµενα

σε

εύλογη

αξία

µέσω

31.12.2016

31.12.2015

Μετοχές εισηγµένων στο χρηµατιστήριο εταιρειών

2.767.454,50

11.529.252,04

Προσαρµογή στην εύλογη αξία

(337.132,34)

(6.215.349,68)

Υπόλοιπο µετοχών

2.430.322,16

5.313.902,36

Οµόλογα

144.484.865,00

29.889.150,00

Προσαρµογή στην εύλογη αξία

(19.833.989,59)

(12.002.869,27)

124.650.875,41

17.886.280,73

28.208.805,00

18.929.700,00

169.495,00

(127.300,00)

28.378.300,00

18.802.400,00

45.491.488,49

108.536.350,50

857.827,92

516.914,62

46.349.316,41

109.053.265,12

2.645,75

-

70,46

-

2.716,21

-

201.811.530,19

151.055.848,21

Υπόλοιπο οµολόγων
Έντοκα γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου
Προσαρµογή στην εύλογη αξία
Υπόλοιπο εντόκων γραµµατίων ελληνικού
∆ηµοσίου
Αµοιβαία Κεφάλαια
Προσαρµογή στην εύλογη αξία αµοιβαίων
κεφαλαίων
Υπόλοιπο αµοιβαίων κεφαλαίων
Κοινό κεφάλαιο ΤΤΕ
Προσαρµογή στην εύλογη αξία Κοινού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο Κοινού Κεφαλαίου
Σύνολο

4.4 Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές
31.12.2016

31.12.2015

6.623.748,39

6.940.496,30

Μείον: Αποµείωση απαιτήσεων

(3.451.372,23)

(3.451.372,23)

Σύνολο

3.172.376,16

3.489.124,07

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές

4.5 ∆ουλευµένα έσοδα
31.12.2016

31.12.2015

Έσοδα εισφορών για επικουρική ασφάλιση, εισπρακτέα

4.824.703,12

4.952.060,01

Τόκοι εισπρακτέοι οµολόγων

1.768.526,32

627.902,18

6.593.229,44

5.579.962,19

Σύνολο

Τα έσοδα εισφορών για επικουρική ασφάλιση, αφορούν ασφαλιστικές εισφορές της χρήσης
2016 που εισπράχθηκαν την επόµενη χρήση (µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού).
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4.6 Λοιπές Απαιτήσεις

Χρεώστες διάφοροι

31.12.2016

31.12.2015

5.003.780,03

4.898.386,52

Αποµείωση απαιτήσεων από χρεώστες

(2.449.993,72)

(2.449.993,72)

Σύνολο χρεωστών

2.553.786,31

2.448.392,80

1.246.531,49

1.092.779,37

15.393,82

15.393,82

3.815.711,62

3.556.565,99

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Πάγιες Προκαταβολές
Σύνολο

Οι χρεώστες διάφοροι (καθαρό ποσό 2.553.786,31) αναλύονται ως εξής:
31.12.2016

31.12.2015

14.062,89

14.062,89

316.700,36

316.700,36

Εγγυήσεις σε ∆ΕΗ και εκµισθωτές ακινήτων
Απαίτηση από Υπουργείο Εργασίας
Αποµείωση απαιτήσεων από Υπουργείο Εργασίας

(316.700,36)

(316.700,36)

∆άνεια σε ασφαλισµένους

67.901,76

69.606,66

∆άνεια σε συνταξιούχους

32.624,16

3.861,35

Λοιπά ∆άνεια

36.988,55

36.988,55

154.046,27

122.280,52

Απαίτηση από µισθωτές ακινήτων
Απαιτήσεις από Συνεισφορά
Χρεώστες από συντάξεις
Αποµείωση απαιτήσεων από Χρεώστες από συντάξεις
Λοιποί χρεώστες
∆ιαφορές τραπεζών προς τακτοποίηση
Αποµείωση απαιτήσεων ∆ιαφορών τραπεζών
Σύνολο

Ο

λογαριασµός

«Απαιτήσεις

από

Ελληνικό

703.835,19

703.835,19

2.175.185,09

2.121.104,90

(1.431.496,42)

(1.431.496,42)

800.638,82

808.149,16

701.796,94

701.796,94

(701.796,94)

(701.796,94)

2.553.786,31

2.448.392,80

∆ηµόσιο»

ποσού

€1.246.531,49

αφορά

παρακρατηθέντα φόρο εισοδήµατος από οµόλογα, πιστωτικούς τόκους και µερίσµατα, καθώς
και προκαταβολή φόρου εισοδήµατος.

4.7 Προπληρωθέντα έξοδα

Προκαταβολή συντάξεων µηνός Ιανουαρίου 2016
Λοιπά προπληρωθέντα έξοδα
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

1.643.708,01

1.734.973,40

-

-

1.643.708,01

1.734.973,40
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4.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Εθνική Τράπεζα
Alpha Bank

31.12.2015

1.624.197,15

4.801.206,75

2.977,66

67.140,64

289.168,13

39.100.000,00

73.667,60

73.746,27

1.990.010,54

44.042.093,66

Alpha Bank προθεσµιακός λογαριασµός
Εθνική τράπεζα λογ. Στεγαστικών δανείων
Σύνολο

31.12.2016

4.9 Προβλέψεις για παροχές σε ασφαλισµένους
Υπόλοιπο υποχρέωσης 01.01.2015

370.916.000,00

Μεταβολή υποχρέωσης (PBO) περιόδου 2015

2.615.000,00

Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2015

373.531.000,00

Υπόλοιπο υποχρέωσης 01.01.2016

373.531.000,00

Μεταβολή υποχρέωσης (PBO) περιόδου 2016

24.945.236,00

Υπόλοιπο υποχρέωσης 31.12.2016

398.476.236,00

Το σύνολο των συνταξιούχων για το 2016 ήταν 7.124.
Το σύνολο των ενεργών ασφαλισµένων για το 2016 ήταν 21.653 ενώ για το 2015 ήταν
21.587.

4.10 ∆ιάφορες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Ασφαλιστικές Εισφορές
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
∆ιάφορες υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

105.421,71

11.081,82

3.679.144,36

3.684.862,09

290.362,29

285.192,22

11.736.392,83

19.714.083,28

15.811.321,19

23.695.219,41

Οι διάφορες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
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31.12.2016

31.12.2015

7.542,91

7.542,91

Παροχές πληρωτέες

379.053,57

126.417,43

∆ικαιούχοι αµοιβών

132.695,62

57.163,24

0,00

7.994.446,49

Λοιπές οφειλές από κρατήσεις

(285.362,68)

(285.362,68)

Οφειλές προς ΛΑΦΚΑ

1.391.674,30

1.391.674,30

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

Λ/σµος Ειδικής εισφοράς συνταξιούχων

Έσοδα προς εκκαθάριση
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

400.399,37

755.497,98

9.710.389,74

9.666.703,61

11.736.392,83

19.714.083,28

H υποχρέωση προς τον ΛΑΦΚΑ ποσού €1.391.674,30, αφορά σε υποχρέωση η οποία
δηµιουργήθηκε σε προηγούµενες χρήσεις και δεν έχει εξοφληθεί. ∆εν έχει διενεργηθεί
πρόβλεψη για τυχόν προσαυξήσεις από την µη εµπρόθεσµη καταβολή.
Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης ποσού €11.954.153,71
αφορά υποχρέωση υπέρ ΑΚΑΓΕ η οποία µέχρι την 28.02.2013 αποδιδόταν στην Τράπεζα της
Ελλάδος βάσει του Ν.3986/2011. Από την 01/03/2013 που τα Ταµεία Επαγγελµατικής
Ασφάλισης Ν.Π.Ι.∆. δεν υπάγονται στο µητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι
χορηγούµενες συντάξεις δεν εµπίπτουν στις µειώσεις του ν.3986/2011. Το Ταµείο, µε την
σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής αρχής, αναγνώριζε την συγκεκριµένη εισφορά ως
αποθεµατικό ασφαλείας µέχρι την 31/12/2015, για σκοπούς πρόσθετης ενίσχυσης των
αναλογιστικών του υποχρεώσεων Στη χρήση 2016, η εν λόγω εισφορά λήφθηκε υπόψη κατά
τον προσδιορισµό των αναλογιστικών προβλέψεων και ως εκ τούτου διαγράφηκε σε όφελος
των αποτελεσµάτων σε µείωση της µεταβολής των προβλέψεων για παροχές σε
ασφαλισµένους (κονδύλι 4.12 της κατάστασης αποτελεσµάτων).

4.11 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

∆ιάφορα έξοδα
Οφειλόµενες παροχές σε συνταξιούχους
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

126.520,24

188.824,78

2.196.108,26

8.000.509,38

2.322.628,50

8.189.334,16

Οι οφειλόµενες παροχές σε συνταξιούχους αφορούν αναδροµικά συντάξεων την ηµεροµηνία
του ισολογισµού (31.12.2016) που καταβλήθηκαν µεταγενέστερα αυτής και µέχρι την
31.12.2017
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4.12 Κόστος παροχών σε ασφαλισµένους
31.12.2016

31.12.2015

Πληρωθείσες παροχές

22.190.388,82

31.872.589,52

Μεταβολή αναλογιστικών προβλέψεων

12.991.082,29

2.615.000,00

35.181.471,11

34.487.589,52

31.12.2016

31.12.2015

Επικουρικές συντάξεις λόγω γήρατος

13.304.703,68

22.794.025,98

Επικουρικές συντάξεις λόγω θανάτου

6.733.796,04

6.697.102,67

Επικουρικές συντάξεις λόγω αναπηρίας

1.988.843,05

2.003.523,21

Βοηθήµατα κηδείας

1.570,72

4.948,48

Βοηθήµατα εορτών

127.465,93

276.480,21

34.009,40

66.832,07

0,00

29.676,90

22.190.388,82

31.872.589,52

Σύνολο

Οι πληρωθείσες παροχές αναλύονται ως εξής:

Βοηθήµατα αδείας
Επιστροφές καταβολών λόγω διακοπής της
ασφάλισης
Σύνολο

4.13 Έξοδα διοίκησης
31.12.2016

31.12.2015

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

694.992,38

601.148,43

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

561.249,16

255.293,46

Παροχές τρίτων

186.441,40

196.478,22

Φόροι Τέλη

21.814,49

19.120,35

∆ιάφορα έξοδα

93.952,42

456.983,12

122.968,35

119.245,30

9.899,21

10.506,64

1.691.317,41

1.658.775,52

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Σύνολο

Οι παροχές σε εργαζόµενους αναλύονται ως εξής:
31.12.2016

31.12.2015

Μισθοί και ηµεροµίσθια

555.858,80

484.534,44

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

139.133,58

116.613,99

694.992,38

601.148,43

Σύνολο

Ο µέσος όρος των εργαζοµένων στη χρήσης 2016 ανήλθε σε 38 άτοµα ενώ αντίστοιχα στο
2015 σε 43 άτοµα.
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Με βάση το άρθρο 32 του καταστατικού του Ταµείου “το ύψος των δαπανών λειτουργίας

ορίζεται ετησίως και αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου σύµφωνα µε
τα πορίσµατα της ετήσιας αναλογιστικής µελέτης. Οι δαπάνες λειτουργίας δεν θα υπερβαίνουν
το 2% επί των συνολικών εισφορών του Ταµείου, εκτός και αν ύστερα από αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έγκριση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
προσδιοριστεί διαφορετική τιµή και συντελεστής αυτού”. Η διαµόρφωση των δαπανών αυτών
για τις χρήσεις 2016 και 2015 σε σχέση µε τα ετήσια συνολικά έσοδα από εισφορές έχει ως
εξής:

Έσοδα κύριας δραστηριότητας
Ποσό δαπανών λειτουργίας µε βάση το
ποσοστό 2 % επί των ετήσιων συνολικών
εσόδων κύριας λειτουργίας
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μείον: Έξοδα επενδύσεων

2016

2015

32.798.371,22

33.852.963,99

655.967,42

677.059,28

1.691.317,41

1.658.775,52

(409.154,44)

(184.510,28)

Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

(122.968,35)

(120.199,51)

Πραγµατοποιθείσες δαπάνες λειτουργίας

1.159.194,62

1.354.065,73

503.227,20

677.006,45

Ποσό δαπανών άνω του ορίου

4.14 Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου/(Συνδεδεµένα µέρη)
Οι αµοιβές των µελών του διοικητικού συµβουλίου που περιλαµβάνονται στα έξοδα
µισθοδοσίας ανήλθαν για τη χρήση 2016 σε ευρώ 29.270 και στη χρήση 2015 σε ευρώ
32.890,09.
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4.15 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Εκκρεµεί η έκδοση δικαστικής απόφασης επί της από 30/12/2015 αγωγής του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.–
Ν.Π.Ι.∆. κατά του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.∆..

Αθήνα 27 Νοεµβρίου 2018
Για τη σύνταξη,
Γκίκας Αριστείδης
Λογιστής Α΄ Τάξεως Α.Α.12813

Για το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Η ∆ιευθύντρια

Ο Προϊστάµενος Οικονοµικού
Α΄ Τάξεως Α.Α. 84764

Κωστούρος Κωνσταντίνος

Ζάγκα Αναστασία

Χάλαρης Άγγελος
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