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ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Ν.Π.Ι.Γ. 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/1/2015 – 31/12/2015 

 

Θχξηνη, 

Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ. ζπληζηά Δπαγγεικαηηθφ Σακείν ππνρξεσηηθήο επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο. Γηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4052/2012, ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Λ. 

3029/2002 θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηνπ. Τπάγεηαη ζηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο  θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο 

Αξρήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Ο ζθνπφο ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνρξεσηηθή 

επηθνπξηθή αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζηελ Διιάδα θαξκαθείσλ, 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, θαξκαθαπνζεθψλ, πξαηεξίσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηδψλ, θαηά ησλ θηλδχλσλ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ κε ηελ ρνξήγεζε κεληαίαο 

ζχληαμεο κε ην ζχζηεκα ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ αιιά κε εγγπεκέλσλ παξνρψλ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ. παξνπζηάδεη αθνινχζσο ην δηνηθεηηθφ 

απνινγηζκφ ηνπ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ 1/1/2015 -31/12/2015. 

Κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο ε Γηνίθεζε απνζθνπεί ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηνπ 

Σακείνπ, αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, κε ηελ παξάζεζε ζπλνπηηθψλ ζηνηρείσλ 

αλαθνξηθά κε ην πξνθίι, ηα θξίζηκα αξηζκεηηθά θαη νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Σακείνπ, ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ, ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ρξήζεο. 

Ζ παξνχζα έθζεζε ζπλνδεχεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ. 

ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 1/1/2015 – 31/12/2015, φπσο εγθξίζεθαλ δηα ηεο ππ’ αξηζκ. 

1647/167/19-9-2018  Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη πεξηιακβάλεηαη 

απηνχζηα ζε απηέο. χκθσλα δε κε ηελ νξζή γλψζε θαη πεπνίζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθείαο ρξήζεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα 

Διιεληθά Ινγηζηηθά Πξφηππα ηνπ Λφκνπ 4308/2014 θαη παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε ηνπ Σακείνπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα 

ηελ ρξήζε πνπ έιεμε. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεζκεχεηαη, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ, λα ζπλερίζεη εληαηηθά 

ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ Σακείνπ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηνπ. 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη ε έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 

31/12/2015. 

 

1. Γηνίθεζε ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Ν.Π.Ι.Γ. 

Σν Σακείν δηνηθείηαη απφ ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 

12-18 θεθ.3 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηνπ (ΤΑ Φ51020/5352/121  – ΦΔΘ Β’ 412/22-02-2013) κε ηελ 

αθφινπζε ζχλζεζε θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015: 

ΘΔΗ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΓΔΙΞΗ 

1 ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΘΩΣΟΤΡΟ 

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

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

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

4 ΚΔΙΟ 
ΘΟΛΣΟΓΗΑΛΛΑΣΟ 

ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ 

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

5 ΚΔΙΟ 
ΘΑΦΔΣΕΖ 

ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

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

6 ΚΔΙΟ ΘΟΚΗΓΖ ΚΑΡΗΟ Γηνξηζκέλνο απφ .Φ.Δ.Δ. Αξ. 12.1.β 

7 ΚΔΙΟ 
ΘΑΣΡΑΚΑΓΑΘΖ 

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

8 ΚΔΙΟ ΡΟΤΟΤ ΗΟΤΙΗΑ Γηνξηζκέλνο απφ Δ..Τ.Φ.Δ.Δ. Αξ. 12.1.γ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ  ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΓΔΙΞΗ 

ΓΖΚΑ ΔΙΔΛΖ Αηξεηνί αξραηξεζίεο 1,2,3 Γεθ. 2014 Αξ. 12.1.δ 
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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 Γηνξηζκέλνο απφ .Φ.Δ.Δ. Αξ. 12.1.β 

ΛΟΤΥΑΘΖ ΣΑΤΡΟ Γηνξηζκέλνο απφ Π.Ο.Η.Δ. – Φ..Δ.Θ. Αξ. 12.1.α 

ΘΤΡΗΑΕΑΛΟ ΗΩΑΛΛΖ Γηνξηζκέλνο απφ Δ..Τ.Φ.Δ.Δ. Αξ. 12.1.γ 

 

εκεηψλεηαη φηη ε Ο.Δ.Φ..Δ.Δ. δελ είρε νξίζεη κέινο λα ηελ εθπξνζσπεί ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

Θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1/2015 31/12/2015 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξαγκαηνπνίεζε 

ζαξάληα ελλέα  (49 )  ζπλεδξηάζεηο. 

 

2. Πξνθίι Σακείνπ – αξηζκεηηθά ζηνηρεία & νηθνλνκηθά κεγέζε 

Δξγνδφηξηεο εηαηξείεο θαη ελεξγνί αζθαιηζκέλνη 2014 - 2015 

Ο πιεζπζκφο ησλ ελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 31/12/2014 31/12/2015 

 ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ ΤΝΟΛΟ 

ΠΛΗΘΟ 9.426 11.740 21.166 9.505 12.082 21.587 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 45% 55% 100% 44% 56% 100% 

ΜΔΗ ΗΛΙΚΙΑ 41,3 37,3 39,1 41,7 37,5 39,4 

ΜΔΗ 

ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ 
12,1 9,6 10,7 12,7 10,1 11,2 
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Θαη αλαιχεηαη ζε παιαηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο θαηά ηελ 31/12/2015 σο αθνινχζσο: 

 
Παιαηνί 

αζθαιηζκέλνη 

Λένη 

αζθαιηζκέλνη 

Θαηαλνκή 

Παιαηνί 

Θαηαλνκή 

Λένη 

Κέζε 

ειηθία 

παιαηνί 

Κέζε 

ειηθία 

λένη 

Κέζε 

Πξνυπεξεζία 

Παιαηνί 

Κέζε 

Πξνυπεξεζία 

Λένη 

ύλνιν 5.351 16.236 25% 75% 49,9 35,9 19,2 8,6 

 

Σν πιήζνο ησλ ελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ απφ 21.166 άηνκα ηελ 31/12/2014 αλέξρεηαη ζε 

21.587 ηελ 31/12/2015. 

Θαηά ηελ 31ε /12/2015, ην ζχλνιν ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Σακείν θαη 

θαηέβαιαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αλέξρεηαη ζε 5.168. 

 

 

3. πληαμηνύρνη – Καηαβιεζείζεο Παξνρέο 2015 

3.1 Πιεζπζκφο, ειηθηαθή θαηαλνκή θαη κέζε ζχληαμε αλαιχνληαη σο εμήο: 

Καηεγνξία 

παξνρήο 
Άλδξεο Γπλαίθεο 

ύλνιν 

Πιήζνο 
Μέζε ειηθία 

Μέζε ζύληαμε 

(Μηθηή) 

Γήξαηνο 2.383 2.629 5.012 69,73 577,06 

Αλαπεξίαο 214 110 324 63,13 424,25 

Θαλάηνπ 133 1.124 1.257 72,17 400,93 

χλνιν 2.730 3.863 6.593 69,88 535,97 

Θαηαλνκή θχινπ 41,41% 58,59% 100% - - 
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3.2 Γηα ην έηνο 2015, νη δηαγξαθέο ιφγσ ζαλάηνπ ζπληαμηνχρσλ αλήιζαλ ζε 231 θαη 

αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 Γηαγξαθέο ιόγσ ζαλάηνπ 

Άλδξεο 107 

Γπλαίθεο 124 

ύλνιν 231 

 

3.3 Λένη ζπληαμηνχρνη έηνπο 2015 – Δθδνζείζεο απνθάζεηο αλά είδνο 

 

Δίδνο Απόθαζεο Πιήζνο 

Γήξαηνο Μεησκέλε 345 

Γήξαηνο Πιήξεο 154 

Γηθαηνδόρσλ 152 

Αλαπεξίαο 28 

Παξαηάζεηο Αλαπεξίαο 65 

Γλσζηνπνηήζεηο Υξόλνπ 170 

Αλαγλσξίζεηο Υξόλνπ 42 

Λνηπέο απνθάζεηο 220 

ύλνιν: 1.176 

 

3.4 Θιηκάθηα αλά 20,00 επξψ θαη αλά θαηεγνξία παξνρήο (12/2015) 

Κιηκάθην 

Πιήζνο 

Αλαπεξίαο Γήξαηνο Γηθαηνδόρσλ 

Κεηθηφ Πιεξσηέν Κεηθηφ Πιεξσηέν Κηθηφ Πιεξσηέν 

0,00 έσο 20,00 0 3 13 23 1 13 

20,01 έσο 40,00 4 7 13 33 10 19 

40,01 έσο 60,00 4 5 22 31 7 18 

60,01 έσο 80,00 4 0 19 26 3 27 

80,01 έσο 100,00 1 10 13 18 6 34 

100,01 έσο 120,00 2 106 19 679 13 386 
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120,01 έσο 140,00 0 35 12 504 13 231 

140,01 έσο 160,00 7 27 13 446 6 125 

160.01 έσο 180,00 2 39 15 547 32 195 

180,01 έσο 200,00 2 28 12 465 18 143 

200,01 έσο 220,00 2 23 27 616 24 19 

220,01 έσο 240,00 21 11 54 571 22 12 

240,01 έσο 260,00 8 10 52 403 150 7 

260,01 έσο 280,00 3 4 59 244 52 7 

280,01 έσο 300,00 3 4 43 222 42 6 

300,01 έσο 320,00 52 2 260 135 37 4 

320,01 έσο 340,00 16 1 85 29 34 3 

340,01 έσο 360,00 11 0 113 3 37 1 

360,01 έσο 380,00 14 1 141 1 51 1 

380,01 έσο 400,00 15 0 153 3 128 1 

400,01 έσο 420,00 8 1 138 2 44 1 

420,01 έσο 440,00 11 2 138 1 44 0 

440,01 έσο 460,00 9 0 128 3 23 2 

460,01 έσο 480,00 14 1 167 1 44 0 

480,01 έσο 500,00 10 0 155 0 39 0 

500,01 έσο 520,00 13 0 147 2 54 0 

520,01 έσο 540,00 8 1 135 0 78 0 

540,01 έσο 560,00 8 1 110 0 64 0 

560,01 έσο 580,00 10 0 141 0 32 0 

580,01 έσο 600,00 5 0 147 0 37 0 

600,01 έσο 620,00 9 0 158 0 12 0 

620.01 έσο 640,00 4 0 154 1 9 0 

640,01 έσο 660,00 7 0 198 0 1 0 

660,01 έσο 680,00 3 0 188 1 2 0 

680,01 έσο 700,00 6 1 209 0 5 0 

700,01 έσο 720,00 21 0 1.366 0 37 0 

ύλνιν: 324 324 5.012 5.012 1.257 1.257 
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4. Αξρείν εθθξεκώλ ζπληάμεσλ 

Σν Σακείν ηεξεί αλαιπηηθφ αξρείν κε ηηο εθθξεκείο ζπληάμεηο αλά άηνκν θαη δηεθπεξαηψλεη ηα 

ζπληαμηνδνηηθά αηηήκαηα κε απφιπηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπο. Οη εθθξεκείο ζπληαμηνδνηηθέο ππνζέζεηο θαηά ηελ 31/12/2015 αλέξρνληαη ζε 

1.644. 

 

Δίδνο Απόθαζεο Πιήζνο Καηαλνκή 

Απνλέκσλ θνξέαο 832 51% 

πκκεηέρσλ θνξέαο 812 49% 

ύλνιν: 1.644 100% 

 

Αθνξά ζε αζθαιηζκέλνπο πνπ θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή απνηίκεζεο, είραλ ππνβάιιεη ζην 

Σακείν αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο θαη ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νχηε ζην αξρείν ελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ, 

αιιά νχηε θαη ζε απηφ ησλ ζπληαμηνχρσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλέξρεηαη ζε 1.644 άηνκα. 

 

5.Δηζπξαρζείζεο εηζθνξέο – πιεξσζείζεο παξνρέο  

 

Δηζπξαρζείζεο εηζθνξέο / πιεξσζείζεο 

παξνρέο 
31/12/2015 31/12/2014 Μεηαβνιή (+/-) 

Δηζπξαρζείζεοαζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

33.706.642,94 

 

34.273.755,46 

 

-567.112,52 

 

Πιεξσζείζεο παξνρέο 28.074.192,53 

 

24.115.984,60 

 

3.958.207,93 

Πνζά ζε (επξψ) (+ / -) 

5.632.450,41 

 

10.157.770,86 

 

-4.525.320,45 
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6. Δίζπξαμε απαηηήζεσλ 

Σν Σακείν θαηά ην έηνο 2015 εληάρζεθε ζηε ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 28 

ηνπ Λ. 4321/2015 « Ρχζκηζε γηα επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο» θαη εηζέπξαμε θαηά ηελ ρξήζε 

2015 ην πνζφ ησλ 634.679,78 επξψ. 

 

7. Πεξηνπζία 

Ζ δηάξζξσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 
Απνηίκεζε 31/12/2015 Απνηίκεζε 31/12/2014 

Θαηεγνξία Δπέλδπζεο Πνζά ζε επξψ Πνζά ζε επξψ 

Θαηαζέζεηο φςεσο  

4.942.093,66 

 

10.247.711,92 

 

Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε επξψ 

39.100.000,00 

 

7.500.000,00 

 

Κεηνρέο 

5.313.902,36 

 

6.002.952,18 

 

Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

17.886.280,73 

 

147.776.588,99 

 

Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

18.802.400,00 

 

0,00 

 

Θνηλφ Θεθάιαην Λ. 2469/97 

0,00 

 

0,00 

 

Ακνηβαία θεθάιαηα 

109.053.265,12 

 

16.482.965,32 

 

 

Ζ πεξηνπζία ηνπ Σακείνπ απμήζεθε θαηά 7.087.723,46 ήηνη θαηά πνζνζηφ 3,77% 

Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο νθείιεηαη ζε αχμεζε ησλ δηαζεζίκσλ ιφγσ : 

α.ηεο πψιεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (νκφινγν AlphaBank 130 εθ)  

β.ζηελ επαλαηνπνζέηεζε επελδχζεσλ θαη 

γ.ζηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ηελ 31/12/2015.  
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7.1 Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο 

Ζ επελδπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Δπελδπηηθφ Θαλνληζκφ ηνπ Σακείνπ θαη 

ην λνκνζεηηθφ πιαίζην επελδχζεσλ ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηνπ Λ. 

3029/2002, ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην άξζξν 7 παξ. 15 ηνπ σο άλσ Λφκνπ, ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. Φ/Δπαγ.Αζθ./νηθ. 16/9-4-2003 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ εξγαζίαο θαη 

Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηνλ Θαλνληζκφ Γενληνινγίαο θαη Θαιψλ Πξαθηηθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

Σ.Δ.Α. (ΦΔΘ Β’, η. 178/23.01.2015) θαη ηηο νηθείεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Δπνπηεχεηαη δε απφ 

ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Σακείνπ – πιελ ησλ αθηλήησλ έρεη 

αλαηεζεί ζηελ Alphatrust A.E. θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο επελδπηηθέο νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο πνπ ηεο έρνπλ δνζεί απφ ηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή. Ζ ζεκαηνθπιαθή ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ Alpha Bank.  

 ηηο 31/12/2015 ην ζχλνιν ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Σακείνπ ππφ 

δηαρείξηζε (πιελ αθηλήησλ θαη θαηαζέζεσλ φςεσο) αλήιζε ζην πνζφ ησλ 151.055.848,21 

επξψ έλαληη 170.262.506,49 επξψ ζηηο 31/12/2014, παξνπζίαζε δειαδή κείσζε 

19.206.658,28 επξψ ήηνη θαηά πνζνζηφ 11,28%. 

 Ζ σο άλσ κείσζε γηα ην έηνο 2015 νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κέζα ζην ηξέρνλ έηνο θαη ζηελ επαλαηνπνζέηεζε κέξνπο ηνπ 

ιεθζέληνο ηηκήκαηνο ηεο πψιεζεο ζε λέεο επελδχζεηο. 

 

Δπελδπηηθό Υ/Φ 

31/12/2014 

Δηζξνέο Νέσλ 

Κεθαιαίσλ (+) 

Τπεξαμία 

Δπελδύζεσλ (+) 

Δπελδπηηθό Υ/Φ 

31/12/2015 

170.262.506,49 

 

-23.637.338,24 

 

4.430.679,96 

 

151.055.848,21 

 

πλεηζθνξά ζηελ 

αύμεζε Υ/Φ 

-13,88% 

 

2,60% 

 

-11,28% 

 

 

Ζ επελδπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Δπελδπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο επελδπηηθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί. 
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8.Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ – Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

Θαηά ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1/2015 -31/12/2015 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζεψξεζε θαη 

εκπινχηηζε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζπκκνξθνχκελν κε ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο θαη Θαιψλ Πξαθηηθψλ Ιεηηνπξγίαο ΣΔΑ. 

1. Σξνπνπνίεζε ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο. 

2. χληαμε θαη πινπνίεζε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ σο 

απφξξνηα ηνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο. 

3. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σακείνπ θαηά ηελ 31/12/2015 αλέξρεηαη ζε 43 άηνκα. 

 

9. Μειινληηθέο ελέξγεηεο / δξάζεηο 

1. Έληαμε ζην Θ.Δ.Α.Ο ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ Β' 4545/21-12-2017 

2. πλεξγαζία κε ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ 

Σακείνπ κε ηνλ Δπξσπατθφ θαλνληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ (GDPR). 

3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ server. 

4. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα. 

5. Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε κειψλ λένπ Γ.. 

 

10. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

Δθθξεκεί ε έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο επί ηεο απφ 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.. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΣΔΑΤΦΔ – ΝΠΙΓ 

Ο Πξόεδξνο                      Ο Αληηπξόεδξνο 

 

Κ. Κσζηνύξνο     Γ. Καθαξηάξεο 
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηo Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 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 απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ θαη κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην 

ζρεηηθφ πξνζάξηεκα. 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, 

απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ.θαηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4308/2014 φπσο ηζρχεη. 

Βάζε Γλώκεο 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) φπσο απηά 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Οη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο Διεγθηή γηα ηνλ 

Έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε 

ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο 

απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ 

Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα 

παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο. 

Δπζύλεο ηεο Γηνίθεζεο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4308/2014 φπσο ηζρχεη, φπσο θαη γηα εθείλεο 

ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο 

ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ. λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, 

γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – 

Λ.Π.Η.Γ. ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή 

απφ ην λα πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 
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Δπζύλεο Διεγθηή γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε 

ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε 

καο. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη 

ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

Διιεληθή Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. 

θάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, 

κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Λνκνζεζία, αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλψκε καο. Ο 

θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ 

απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, 

πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Θαηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην 

ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ 

δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ.. 

Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη ην εχινγν ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ 

ηε Γηνίθεζε.  

Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην 

εάλ ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα 

ππνδειψλνπλ νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη 

αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηφζν, 

κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη λα 

ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν 

πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε. 

Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζεκεηψλνπκε φηη: 

α) Θαηά ηε γλψκε καο  ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 

31/12/2015. 

β) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρφ καο, γηα ην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – Λ.Π.Η.Γ. 

θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, δελ έρνπκε εληνπίζεη  νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ. 

 

Αζήλα 20 επηεκβξίνπ 2018 

 

MPI HELLAS S.A. 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 9-11 

Υαιάλδξη    (Α.Κ. 155)  

 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο 

Βξνπζηνχξεο Παλαγηψηεο (Α.Κ. 12921)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ  ΚΑΣΑΣΑΔΙ   

 

Ιζνινγηζκόο   

 

  31.12.2015 31.12.2014 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκ

. 

  

Δλζψκαηα πάγηα     

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα 4.1 1.787.214,14 1.897.128,56 

Ινηπφο εμνπιηζκφο 4.1 61.240,66 52.996,30 

Δπελδπηηθά αθίλεηα  4.2 2.080.100,12 2.080.100,12 

ύλνιν ελζσκάησλ παγίσλ   3.928.554,92 4.030.224,98 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Δπηκεηξψκελα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ  4.3 151.055.848,21 170.262.506,49 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ  

 151.055.848,21 170.262.506,49 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ  

 154.984.403,13 174.292.731,47 

    

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο    

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  4.4 3.489.124,07 4.113.738,59 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ  4.5 5.579.962,19 5.995.806,62 

Ινηπέο απαηηήζεηο  4.6 3.556.565,99 4.002.696,86 

Πξνπιεξσζέληα έμνδα 4.7 1.734.973,40 2.372.906,63 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4.8 44.042.093,66 17.747.711,92 

ύλνιν  58.402.719,31 34.232.860,62 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   58.402.719,31 34.232.860,62 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   213.387.122,44 208.525.592,09 
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Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν    

Απνζεκαηηθφ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ βάζεη 

θαηαζηαηηθνχ  
 0,00 0,00 

Απνζεκαηηθφ εθάπαμ   0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα (δεκίεο) εηο λέν  (195.906.004,70) (197.182.139,08) 

ύλνιν απνζεκαηηθώλ θαη απνηειεζκάησλ 

εηο λένλ  
 (195.906.004,70) (197.182.139,08) 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο  (195.906.004,70) (197.182.139,08) 

Πξνβιέςεηο    

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε αζθαιηζκέλνπο 

ιφγσ αλαινγηζηηθήο Τπνρξέσζεο 
4.9 373.531.000,00 370.916.000,00 

Ινηπέο πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε 

αζθαιηζκέλνπο 
 3.813.905,03 6.363.496,10 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  10.506,64 0,00 

ύλνιν  πξνβιέςεσλ   377.355.411,67 377.279.496,10 

Τπνρξεώζεηο    

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    

Πξνκεζεπηέο  θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  4.10 23.410.027,19 19.892.708,44 

Φφξνη ηέιε εθηφο θφξνπ εηζνδήκαηνο  4.10 285.192,22 213.259,58 

Τπνρξέσζε γηα θφξν εηζνδήκαηνο  53.161,90 176.397,64 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 4.11 8.189.334,16 8.145.869,41 

ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ   31.937.715,47 28.428.235,07 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη πξνβιέςεσλ   409.293.127,14 405.707.731,17 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ 
 213.387.122,44 208.525.592,09 
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Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ    

 

 εκ. 
1.1.2015 έσο 

31.12.2015 

1.1.2014 έσο 

31.12.2014 

    

Έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο   33.852.963,99 34.741.219,11 

Θφζηνο παξνρψλ ζε αζθαιηζκέλνπο 4.12 (31.872.589,52) (32.261.109,90) 

Κεηαβνιή πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζε αζθαιηζκέλνπο 4.12 (2.615.000,00) 0,00 

Μηθηό απνηέιεζκα  (634.625,53) 2.480.109,21 

Ινηπά ζπλήζε έζνδα  156.562,89 169.339,60 

Απνηέιεζκα πξν ινηπώλ εμόδσλ θαη εζόδσλ   (478.062,64) 2.649.448,81 

Έμνδα δηνίθεζεο 4.13 (1.658.775,52) (1.666.838,11) 

Ινηπά έμνδα θαη δεκηέο  (111.411,02) (1.118.050,40) 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  (1.700.000,00) (1.300.000,00) 

Θέξδε /δεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία   6.469.554,15 0,00 

Θέξδε /δεκίεο απφ επελδχζεηο  (3.686.860,46) 1.976.427,31 

Ινηπά έζνδα θαη θέξδε  208.087,55 102.225,23 

Απνηειέζκα  πξν ηόθσλ θαη θόξσλ  (957.467,94) 643.212,84 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα  2.305.643,25 3.737.566,03 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  (72.040,93) (60.330,92) 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ  1.276.134,38 4.320.447,95 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  0,00 (44.028,30) 

Απνηέιεζκα κεηά από θόξνπο  1.276.134,38 4.276.419,65 
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Καηάζηαζε  κεηαβνιώλ   θαζαξήο   ζέζεο 

 

 Κεθάιαην Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα εηο 

λέν 

ύλνιν θαζαξήο 

ζέζεο 

Τπόινηπν 01.01.2014 248.569.379,96 14.012.026,98 (88.665.763,41) 173.915.643,53 

Κεηαθνξά θεθαιαίνπ ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν 
(248.569.379,96) - 248.569.379,96 0,00 

Κεηαθνξά απνζεκαηηθψλ ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν 
- (14.012.026,98) 9.323.509,16 (4.688.517,82) 

Γηαθνξέο αθηλήησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ πξνο αζθαιηζκέλνπο 
- - (370.685.684,44) (370.685.684,44) 

Απνηέιεζκα πεξηφδνπ - - 4.276.419,65 4.276.419,65 

Τπόινηπν 31.12.2014 0,00 0,00 (197.182.139,08) (197.182.139,08) 

Απνηέιεζκα πεξηφδνπ    1.276.134,38 1.276.134,38 

Τπόινηπν 31.12.2015 0,00 0,00 (195.906.004,70) (195.906.004,70)  
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εκεηώζεηο επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ζύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

To Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθαιίζεσο Τπαιιήισλ Φαξκαθεπηηθψλ Δξγαζηψλ (Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. – 

Λ.Π.Η.Γ.) (εθεμήο ην Σακείν) έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο.  

Σν Σακείν είλαη Λνκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ  (Λ.Π.Η.Γ.) κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

θαηαρσξεκέλν ζην Κεηξψν ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο  (ΤΠ. Θ. Α.Π) κε αξηζκφ 13220213 θαη κε έδξα επί ηεο 

νδνχ Υαιθνθνλδχιε 56.  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σακείνπ (εθεμήο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) 

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, εγθξίζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε ζηηο 19 

επηεκβξίνπ 2018 θαη αλαξηήζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Σακείνπ www.teayfe.gr. 

2.  ύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαηππψλνληαη παξαθάησ:  

2.1  Βάζε θαηάξηηζεο 

Οη παξνχζεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά 

Ινγηζηηθά Πξφηππα (εθεμήο ΔΙΠ), φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Λφκν 4308/2014, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ην Σακείν θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζαίσλ νληνηήησλ. Έρνπλ 

ζπληαρζεί κε ζαθήλεηα ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηηο αθφινπζεο γεληθέο πνιηηηθέο:  

 Γελ έρνπλ γίλεη παξεθθιίζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λφκνπ 4308/2014. 

 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο, εθηφο απφ ηα επελδπηηθά αθίλεηα θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ επηκεηξψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο.  
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2.2  Λεηηνπξγηθό λόκηζκα 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ, ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα ηνπ Σακείνπ. 

2.3  Δλζώκαηα πάγηα 

(α)  Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 

Σα ζηνηρεία απηά αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη κεηαγελέζηεξα επηµεηξψληαη 

ζην απνζβέζηµν θφζηνο θηήζεσο, δειαδή ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο πιένλ ηνπ θφζηνπο 

βειηηψζεσλ κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκεηψζεηο. 

Ζ αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή ππφθεηηαη ζε απφζβεζε. 

Ζ απφζβεζε αξρίδεη φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη έηνηκν γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη µε βάζε ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπ. Οη 

απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηε 

δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ.  

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επηµεηξψληαη ζην θφζηνο ή ζην απνζβέζηµν 

θφζηνο ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνµείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο. 

Εεµίεο απνµείσζεο πξνθχπηνπλ φηαλ ε αλαθηήζηµε αμία ηνπ παγίνπ θαηαζηεί µηθξφηεξε απφ 

ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. Ζ αλαγλψξηζε ηεο δεµίαο απνµείσζεο γίλεηαη φηαλ εθηηµάηαη φηη ε 

απνµείσζε είλαη µφληµνπ ραξαθηήξα.   

(β)  Δπελδπηηθά αθίλεηα 

Σα επελδπηηθά αθίλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη κεηαγελέζηεξα 

επηκεηξψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα. Σα 

επελδπηηθά αθίλεηα δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε θαη ε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο 

γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο  θάζε δχν ρξφληα.  

(γ) Μηζζώζεηο ελζσκάησλ παγίσλ  

Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Σν Σακείν φηαλ κηζζψλεη πάγηα βάζεη ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδεη ηα κηζζψκαηα σο 

έμνδα ζηα απνηειέζκαηα µε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σν Σακείν 

σο εθκηζζσηήο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ αλαγλσξίδεη ηα έζνδα απφ κηζζψκαηα ζηα 

απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε φιε 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 θφζηνο θηήζεο πνπ ζα είρε 

πξνθχςεη εάλ ηα ζηνηρεία είραλ αγνξαζηεί, κε ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε αληίζηνηρεο 

ππνρξέσζεο πξνο ηελ εθκηζζψηξηα εηαηξεία (ππνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο). 

Κεηαγελέζηεξα, ηα ελ ιφγσ πάγηα ζηνηρεία αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά φπσο ηα αληίζηνηρα 

ηδηφθηεηα ζηνηρεία. Ζ ππνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αληηκεησπίδεηαη σο δάλεην, ην δε 

κίζζσκα δηαρσξίδεηαη ζε ρξενιχζην, ην νπνίν κεηψλεη ην δάλεην, θαη ζε ηφθν πνπ 

αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. 

2.4  Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο µε 

θπθινθνξνχληα ή σο θπθινθνξνχληα, αλάινγα µε ηηο πξνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Σακείνπ. 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο.  

Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

επηµεηξψληαη σο εμήο:  

(α) Σα επηκεηξψκελα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ πνπ απνηεινχλ επελδχζεηο ηνπ 

Σακείνπ, επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα 

απνηειέζκαηα. Οη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο (δεκνζηεπκέλεο) ηηκέο 

ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

(β) Οη απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξψληαη ζην 

θφζηνο θηήζεσο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο. 

2.5  Καζαξή ζέζε 

Σα ζηνηρεία ηεο Θαζαξήο Θέζεο αθνξνχλ: 

Σα ζσξεπκέλα απνηειέζκαηα (ειιείκκαηα/πιενλάζκαηα).  

2.6  Πξνβιέςεηο  

Οη πξνβιέςεηο πεξηιακβάλνπλ: 

(α) ηηο αλαινγηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Σακείνπ πξνο ηνπο ηξέρνληεο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν  (Projected 

Benefit Obligation), φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην ινγηζηηθφ πξφηππν IAS 19. Σν ηερληθφ 

επηηφθην κε ην νπνίν εθηηκήζεθε ε αλαινγηζηηθή ππνρξέσζε θαηά ηελ 31.12.2015 είλαη 
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2,5%, ζεσξείηαη απνδεθηφ απφ ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή θαη απνηειεί ην κέζν 

καθξνρξφλην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ησλ ρξεκαηνξνψλ. 

Οη θαηαβνιέο παξνρψλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ αλαγλσξίδνληαη 

σο έμνδα ζην θνλδχιη θφζηνο παξνρψλ πξνο αζθαιηζκέλνπο. ην ίδην θνλδχιη επίζεο 

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν/έζνδν θάζε πεξηφδνπ, ε κεηαβνιή ησλ πξνβιέςεσλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε. 

(β) ηηο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο ζπληάμεηο πνπ νη αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπο γηα 

ζπληαμηνδφηεζε παξέκεηλαλ ζε εθθξεκφηεηα θαηά ηελ 31.12.2015 θαη εμνθιήζεθαλ κεηά ηελ 

31.12.2016. 

(γ) ηηο πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. 

 

2.7  Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο  θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην νθεηιφκελν πνζφ ηνπο. Κεηαγελέζηεξα ηεο 

αξρηθήο αλαγλψξηζεο επηµεηξψληαη ζηα νθεηιφκελα πνζά. 

2.8  Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη κφλν ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο θαζψο ην Σακείν 

επέιεμε βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ λα κελ αλαγλσξίδεη αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ο ηξέρσλ θφξνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε 

δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη  αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα. Σν Σακείν βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ππφθεηηαη ζε θφξν 

εηζνδήκαηνο, κφλν γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ελνίθηα αθηλήησλ θαη απνδφζεηο 

επελδχζεσλ (ηφθνη, κεξίζκαηα θιπ).  

2.9  Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Σα έζνδα ηνπ Σακείνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο νη νπνίεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξνχλ, εθφζνλ είλαη ζθφδξα πηζαλφ φηη ζα 

εηζπξαρζνχλ. 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη  ρξνληθήο αλαινγίαο µε ηε ζηαζεξή κέζνδν.  
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Σα κεξίζκαηα ή παξφκνηαο θχζεο εηζφδεκα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ 

νληνηήησλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε 

δηαλνκή ηνπο.  

Σα δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ φξσλ.  

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη δηαθεθξηκέλα απφ ηα ζρεηηθά έμνδα.    

Σα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαγξαθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

2.10  πλαιιαγέο θαη ζηνηρεία ζε μέλν λόκηζκα 

Οη ζπλαιιαγέο  ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζην λφκηζκα ζην 

νπνίν θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  µε ηελ ηζρχνπζα ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  

ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο:  

α) Σα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη µε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ.  

β) Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη επηµεηξψληαη ζην 

ηζηνξηθφ θφζηνο, κεηαηξέπνληαη µε ηελ ηζνηηκία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο.  

γ) Σα µε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη επηµεηξψληαη ζηελ 

εχινγε αμία, κεηαηξέπνληαη µε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο πξνζδηνξηζκνχ ηεο  εχινγεο 

αμίαο. Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά µε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο. 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δηαθαλνληζκφ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ή απφ ηε κεηαηξνπή ηνπο µε ηζνηηκία δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηζνηηκία κεηαηξνπήο θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε ή θαηά ηε ζχληαμε πξνγελέζηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ.  

2.11  Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε ιαζώλ 

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη νη δηνξζψζεηο ιαζψλ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά 

κε ηε δηφξζσζε: 
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α) Σσλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο θαζαξήο 

ζέζεο, γηα ηε ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο 

ζπγθξηηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, θαη  

β) ησλ εζφδσλ, θεξδψλ, εμφδσλ θαη δεκηψλ, φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε επί ησλ ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. 

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία 

δηαπηζηψλεηαη φηη πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη ηηο κειινληηθέο 

πεξηφδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη αιιαγέο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά.  

Ζ δηφξζσζε ησλ ιαζψλ δηελεξγείηαη άκεζα θαηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπο. 

3.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο 

3.1  Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε αζθαιηζκέλνπο  

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνρέο ηφζν 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο φζν θαη δεκνγξαθηθέο. Δπηπιένλ ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο κπνξεί λα 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά  λνκνζεζία θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο κεηαμχ 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. πλεπψο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ, κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα αθφκα θαη ζε 

βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα.  

3.2  Απνκεηώζεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ  

Σν Σακείν απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ αζθαιηζκέλνπο θαη ηηο ινηπέο 

απαηηήζεηο φηαλ ππάξρνπλ δεδνκέλα ή ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμή ηνπο 

κεξηθά ή ζπλνιηθά δελ είλαη πηζαλή. Ζ δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ επαλεθηηκά ηελ επάξθεηα ησλ 

απνκεηψζεσλ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ψζηε ηα πνζά 

ησλ απαηηήζεσλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αλακελφκελεο εηζπξάμεηο. 
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4.  Αλαιύζεηο θνλδπιίσλ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

4.1 Δλζώκαηα πάγηα ( ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο) 

Αμία θηήζεσο  Αθίλεηα 
Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

Τπόινηπν 01.01.2014 5.208.786,36 47.677,75 

Πξψηε εθαξκνγή ΔΙΠ (2.460.926,01) - 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ - 23.976,76 

Τπόινηπν 31.12.2014 2.747.860,35 71.654,51 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00 17.575,24 

Τπόινηπν 31.12.2015 2.747.860,35 89.229,75 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο   

Τπόινηπν 01.01.2014 (1.253.521,78) (11.928,33) 

Πξψηε εθαξκνγή ΔΙΠ 611.141,44 - 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (208.351,46) (6.729,88) 

Τπόινηπν 31.12.2014 (850.731,80) (180.742,89) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (109.914,42) (9.330,88) 

Τπόινηπν 31.12.2015 (960.646,22) (27.989,09) 

Αλαπόζβεζηε αμία    

31 Γεθεκβξίνπ 2014 1.897.128,56 52.996,30 

31 Γεθεκβξίνπ 2015 1.787.214,14 61.240,66 
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4.2  Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα  

 Αθίλεηα 

Τπόινηπν 01.01.2014 - 

Πξψηε Δθαξκνγή ΔΙΠ 1.849.784,56 

Γηαθνξά επηκέηξεζεο ζηελ εχινγε αμία 31.12.2014 230.315,56  

Τπόινηπν 31.12.2014 2.080.100,12 

Γηαθνξά επηκέηξεζεο ζηελ εχινγε αμία 31.12.2015 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2015 2.080.100,12 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε Κέζνδνο 

ησλ πγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ  ή Κέζνδνο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Αγνξάο θαη ε Κέζνδνο 

Θεθαιαηνπνίεζεο Δηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), ζπλππνινγίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν κεζφδσλ θαη δίλνληαο ηνλ 

ίδην ζπληειεζηή ζηάζκηζεο. 

 

 

4.3 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία επηκεηξώκελα ζε εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ  

  31.12.2015 31.12.2014 

Κεηνρέο εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ  11.529.252,04 16.166.590,28 

Πξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία   (6.215.349,68) (10.163.638,10) 

Τπόινηπν κεηνρώλ  5.313.902,36 6.002.952,18 

Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ  29.889.150,00 161.930.250,00 

Πξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία (12.002.869,27) (14.153.661,01) 

Τπόινηπν νκνιόγσλ  17.886.280,73 147.776.588,99 

Έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 18.929.700,00 0,00 

Πξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία   (127.300,00) 0,00 

Τπόινηπν εληόθσλ γξακκαηίσλ ειιεληθνύ 

Γεκνζίνπ 
18.802.400,00 0,00 

Ακνηβαία Θεθάιαηα 108.536.350,50 16.502.124,69 
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Πξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 516.914,62 (19.159,37) 

Τπφινηπν ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ  109.053.265,12 16.482.965,32 

ύλνιν 151.055.848,21 170.262.506,49 

 

4.4 Απαηηήζεηο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

  31.12.2015 31.12.2014 

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  6.940.496,30 6.516.272,96 

Κείνλ:Απνκείσζε απαηηήζεσλ   (3.451.372,23) (2.402.534,37) 

 ύλνιν  3.489.124,07 4.113.738,59 

4.5 Γνπιεπκέλα έζνδα 

  31.12.2015 31.12.2014 

Έζνδα εηζθνξψλ γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε, εηζπξαθηέα 4.952.060,01 4.801.848,90 

Σφθνη εηζπξαθηένη νκνιφγσλ 627.902,18 1.193.957,72 

ύλνιν  5.579.962,19 5.995.806,62 

 

Σα έζνδα εηζθνξψλ γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε, αθνξνχλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηεο ρξήζεο 

2015 πνπ εηζπξάρζεθαλ ηελ επφκελε ρξήζε (κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ). 

 

4.6Λνηπέο Απαηηήζεηο  

  31.12.2015 31.12.2014 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 4.898.386,52 5.282.327,80 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ απφ ρξεψζηεο (2.449.993,72) (1.798.831,58) 

Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην 1.092.779,37 503.806,82 

Πάγηεο Πξνθαηαβνιέο 15.393,82 15.393,82 

ύλνιν 3.556.565,99 4.002.696,86 

 

Οη ρξεψζηεο δηάθνξνη (θαζαξφ πνζφ 2.448.392,80) αλαιχνληαη σο εμήο: 
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 Υξεώζηεο Γηάθνξνη 31.12.2015 31.12.2014 

Δγγπήζεηο ζε ΓΔΖ θαη εθκηζζσηέο αθηλήησλ 14.062,89 14.062,89 

Απαίηεζε απφ Τπνπξγείν Δξγαζίαο 316.700,36 316.700,36 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ απφ Τπνπξγείν Δξγαζίαο (316.700,36) (316.700,36) 

Γάλεηα ζε αζθαιηζκέλνπο 69.606,66 71.471,21 

Γάλεηα ζε ζπληαμηνχρνπο 3.861,35 185.702,67 

Ινηπά Γάλεηα 36.988,55 27.729,31 

Απαίηεζε απφ κηζζσηέο αθηλήησλ 122.280,52 87.474,65 

Απαηηήζεηο απφ πλεηζθνξά 703.835,19 902.085,91 

Υξεψζηεο απφ ζπληάμεηο 2.121.104,90 2.124.477,07 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ απφ Υξεψζηεο απφ ζπληάμεηο (1.431.496,42) (1.188.607,50) 

Ινηπνί ρξεψζηεο 808.149,16 809.765,44 

Γηαθνξέο ηξαπεδψλ πξνο ηαθηνπνίεζε 701.796,94 713.384,55 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ Γηαθνξψλ ηξαπεδψλ (701.796,94) (293.523,72) 

Απαηηήζεηο απφ θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 0,00 29.473,74 

ύλνιν 2.448.392,80 3.483.496,22 

 

Ο ινγαξηαζκφο «Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην» πνζνχ € 1.092.779,37 αθνξά 

παξαθξαηεζέληα θφξν εηζνδήκαηνο απφ  νκφινγα, πηζησηηθνχο ηφθνπο θαη κεξίζκαηα, θαζψο 

θαη  πξνθαηαβνιή  θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην επφκελν έηνο. 

4.7Πξνπιεξσζέληα έμνδα  

  31.12.2015 31.12.2014 

Πξνθαηαβνιή ζπληάμεσλ κελφο Ηαλνπαξίνπ 2016 1.734.973,40 2.372.445,52 

Ινηπά πξνπιεξσζέληα έμνδα 0,00 461,11 

ύλνιν 1.734.973,40 2.372.906,63 

 

  



29 
 

4.8 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

  31.12.2015 31.12.2014 

Δζληθή Σξάπεδα 4.801.206,75 10.025.866,25 

Eurobank 0,00 2.132,08 

Δζληθήηξάπεδα πξνζεζκηαθφο ινγαξηαζκφο 0,00 7.500.000,00 

Alpha Bank 67.140,64 0,00 

Alpha Bank πξνζεζκηαθφο ινγαξηαζκφο 39.100.000,00 0,00 

Δζληθή ηξάπεδα ινγ. ηεγαζηηθψλ δαλείσλ 73.746,27 219.713,59 

ύλνιν 44.042.093,66 17.747.711,92 

 

4.9 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε αζθαιηζκέλνπο  

 

σξεπκέλε ππνρξέσζε (PBO) 31.12.2014 370.916.000,00 

Τπόινηπν ππνρξέσζεο 31.12.2014 370.916.000,00  

 

Τπόινηπν ππνρξέσζεο 01.01.2015 370.916.000,00 

Κεηαβνιή ππνρξέσζεο (PBO) πεξηφδνπ 2015 2.615.000,00 

Τπόινηπν ππνρξέσζεο 31.12.2015 373.531.000,00 

 

Σν ζχλνιν ησλ ζπληαμηνχρσλ γηα ην 2015 ήηαλ 6.593 ελψ γηα ην 2014 ήηαλ 6.205. 

Σν ζχλνιν ησλ ελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ γηα ην 2015 ήηαλ 21.587 ελψ  γηα ην 2014 ήηαλ 

21.166 
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4.10 Γηάθνξεο ππνρξεώζεηο  

 

  31.12.2015 31.12.2014 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 11.081,82 30.602,50 

Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο 3.684.862,09 3.782.238,46 

Γηάθνξεο ππνρξεψζεηο   19.714.083,28 16.079.867,48  

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 285.192,22 213.259,58 

  23.695.219,41 20.105.968,02 

 

Οη δηάθνξεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Γηάθνξεο Τπνρξεώζεηο 31.12.2015 31.12.2014 

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 7.542,91 7.542,91 

Παξνρέο πιεξσηέεο 126.417,43 359.690,49 

Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 57.163,24 98.381,02 

Ι/ζκνο Δηδηθήο εηζθνξάο ζπληαμηνχρσλ 7.994.446,49 4.167.052,44 

Ινηπέο νθεηιέο απφ θξαηήζεηο (285.362,68) (285.471,64) 

Οθεηιέο πξνο ΙΑΦΘΑ 1.391.674,30 1.391.674,30 

Έζνδα πξνο εθθαζάξηζε 755.497,98 754.833,68 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 9.666.703,61 9.535.759,69 

Πηζησηέο Γηάθνξνη 0,00 50.404,59 

ύλνιν 19.714.083,28 16.079.867,48 

 

H Τπνρξέσζε πξνο ηνλ ΙΑΦΘΑ πνζνχ € 1.391.674,30, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζε 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη δελ έρεη εμνθιεζεί. Γελ έρεη δηελεξγεζεί πξφβιεςε γηα ηπρφλ 

πξνζαπμήζεηο απφ ηελ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή. 

 

Ζ Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο πνζνχ € 7.994.446,49 

αθνξά ππνρξέσζε ππέξ ΑΘΑΓΔ  ε νπνία κέρξη ηελ 28.02.2013 απνδηδφηαλ ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο βάζεη ηνπ  Λ.3986/2011. Απφ ηελ 01/03/2013 πνπ ηα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο 

Αζθάιηζεο Λ.Π.Η.Γ δελ ππάγνληαη ζην κεηξψν θνξέσλ ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο, νη 

ρνξεγνχκελεο ζπληάμεηο δελ εκπίπηνπλ ζηηο κεηψζεηο ηνπ λ.3986/2011. Σν Σακείν, κε ηελ 
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ζχκθσλε γλψκε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο αξρήο, αλαγλσξίδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εηζθνξά σο 

απνζεκαηηθφ αζθαιείαο. 

4.11 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα  

 

  31.12.2015 31.12.2014 

Γηάθνξα έμνδα  188.824,78 260.594,32 

Οθεηιφκελεο παξνρέο ζε ζπληαμηνχρνπο 8.000.509,38 7.885.275,09 

ύλνιν 8.189.334,16 8.145.869,41 

 

Οη νθεηιφκελεο παξνρέο ζε ζπληαμηνχρνπο αθνξνχλ  αλαδξνκηθά ζπληάμεσλ ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ (31.12.2015) πνπ θαηαβιήζεθαλ κεηαγελέζηεξα απηήο θαη κέρξη ηελ 

31.12.2016 

 

4.12 Κόζηνο παξνρώλ ζε αζθαιηζκέλνπο 

 

Οη πιεξσζείζεο παξνρέο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Πιεξσζείζεο Παξνρέο 31.12.2015 31.12.2014 

Δπηθνπξηθέο ζπληάμεηο ιφγσ γήξαηνο 22.794.025,98 23.424.862,23 

Δπηθνπξηθέο ζπληάμεηο ιφγσ ζαλάηνπ 6.697.102,67 6.772.506,20 

Δπηθνπξηθέο ζπληάμεηο ιφγσ αλαπεξίαο 2.003.523,21 2.031.043,29 

Βνεζήκαηα θεδείαο 4.948,48 31.061,46 

Βνεζήκαηα ενξηψλ 276.480,21 369,18 

Βνεζήκαηα αδείαο 66.832,07 103,40 

Δπηζηξνθέο θαηαβνιψλ ιφγσ δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο 29.676,90 1.164,14 

 31.872.589,52 32.261.109,90 

 31.12.2015 31.12.2014 

Πιεξσζείζεο παξνρέο 31.872.589,52 32.261.109,90 

Κεηαβνιή αλαινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ  2.615.000,00 0,00 

ύλνιν 34.487.589,52 32.261.109,90 



32 
 

 

4.13 Έμνδα δηνίθεζεο  

  31.12.2015 31.12.2014 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 601.148,43 681.727,76  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 255.293,46 300.700,49 

Παξνρέο ηξίησλ 196.478,22 167.804,61 

Φφξνη Σέιε 19.120,35 17.238,66 

Γηάθνξα έμνδα 456.983,12 284.285,25 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 119.245,30 215.081,34 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 10.506,64 0,00 

ύλνιν 1.658.775,52 1.666.838,11 

Οη παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο αλαιύνληαη σο εμήο:   

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 484.534,44 545.944,75 

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 116.613,99 135.783,01 

 ύλνιν  601.148,43 681.727,76  

 

Ο κέζνο φξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρξήζεο 2015 αλήιζε ζε 43 άηνκα ελψ αληίζηνηρα ζην 

2014 ζε 41 άηνκα. 

  

Κε βάζε ην άξζξν 32 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Σακείνπ “ην χςνο ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο 

νξίδεηαη εηεζίσο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε 

ηα πνξίζκαηα ηεο εηήζηαο αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο δελ ζα ππεξβαίλνπλ 

ην 2% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ ηνπ Σακείνπ, εθηφο θαη αλ χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έγθξηζε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο 

πξνζδηνξηζηεί δηαθνξεηηθή ηηκή θαη ζπληειεζηήο απηνχ”. Ζ δηακφξθσζε ησλ δαπαλψλ απηψλ 

γηα ηηο ρξήζεηο 2015 θαη 2014 ζε ζρέζε κε ηα εηήζηα ζπλνιηθά έζνδα απφ εηζθνξέο έρεη σο 

εμήο: 
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2015 2014 

Έζνδα θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο  33.852.963,99 34.741.219,11 

Πνζφ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο κε βάζε ην πνζνζηφ 2 % επί ησλ 

εηήζησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θχξηαο ιεηηνπξγίαο 677.059,28 694.824,38 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 1.658.775,52 1.666.838,11 

Κείνλ: Έμνδα επελδχζεσλ (184.510,28) (21.721,14) 

Κείνλ: Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ (120.199,51) (215.081,34) 

Πξαγκαηνπνηζείζεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο  1.354.065,73 1.430.035,63 

Πνζφ δαπαλψλ άλσ ηνπ νξίνπ 677.006,45 735.211,25 

 

 

4.14  Ακνηβέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ/(πλδεδεκέλα κέξε) 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα 

κηζζνδνζίαο αλήιζαλ γηα ηε ρξήζε 2015 ζε επξψ 32.890,09 θαη ζηε ρξήζε 2014 ζε επξψ 

45.605,59. 

 

4.15 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ. 

Δθθξεκεί ε έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο επί ηεο απφ 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..  
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ΤΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΔΩ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 Κεθάιαην 

Απνζεκαηηθό 

εθάπαμ 

απνδεκίσζεο 

Ν.103/75 

Γηαθνξά 

απνηίκεζεο 

ηίηισλ ζηελ 

ηξέρνπζα αμία 

ηνπο 

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ 

ύλνιν Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπν, 1 

Ιαλνπαξίνπ 2014 

(ΔΓΛ) 

248.569.379,96 128.983,22 13.883.043,76 -88.665.763,41 173.915.643,53 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 

κεηά απφ θφξνπο 
   4.276.419,65 4.276.419,65 

Γηαθνξέο απνηίκεζεο 

ρξήζεο 
  (4.688.517,82)  (4.688.517,82) 

Τπόινηπν, 31 

Γεθεκβξίνπ 2014 

(ΔΓΛ) 

248.569.379,96 128.983,22 9.194.525,94 -84.389.343,76 173.503.545,36 

Αλαηαμηλφκεζε 

θεθαιαίνπ 
(248.569.379,96)   248.569.379,96 0,00 

Αλαηαμηλφκεζε 

απνζεκαηηθψλ Λ.103/75 
 (128.983,22)  128.983,22 0,00 

Αλαηαμηλφκεζε 

δηαθνξψλ απνηίκεζεο 

ηίηισλ 

  (9.194.525,94) 9.194.525,94 0,00 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο 

ζε αζθαιηζκέλνπο 
   (370.916.000,00) (370.916.000,00) 

Γηαθνξέο αθηλήησλ    230.315,56 230.315,56 

Τπόινηπν, 31 
Γεθεκβξίνπ 2014 
(ΔΛΠ) 

0,00 0,00 0,00 (197.182.139,08) (197.182.139,08) 

 

Αζήλα 19 επηεκβξίνπ 2018 

Γηα ηε ζύληαμε, 

Γθίθαο Αξηζηείδεο  

   Ινγηζηήο Α΄ Σάμεσο Α.Α.12813 

Γηα ην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.     Ζ Γηεπζχληξηα                       Ο Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθνχ

                             Α΄ Σάμεσο Α.Α. 84764 

Θσζηνχξνο Θσλζηαληίλνο      Εάγθα Αλαζηαζία                     Υάιαξεο Άγγεινο 


