ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ.
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
14η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Ποσά κλειοµένης

Ποσά προηγούµενης

Ποσα κλειοµ.

Ποσά προηγ.

χρήσεως 2018

χρήσεως 2017

χρήσεως 2018

Χρήσεως 2017

79.017.042,41

76.495.302,37

1.282.884,64

1.275.608,89

-3.568.248,12
-2.285.363,48

-2.582.823,26
-1.307.214,37

Σύνολο ιδίων Κεφάλαιων (ΑΙ+ΑΙΙΙ)

76.731.678,93

75.188.088,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
4.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
7. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

101.456,95
337.971,33
439.428,28

122.038,80
8.522,11
130.560,91

77.171.107,21

75.318.648,91

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές
6.Χρεώστες διάφοροι

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
Κεφάλαιο

1.180.489,96
133.007,43
1.313.497,39

ΙΙΙ.Χρεόγραφα
1.Μετοχές
2.Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων
3.Λοιπά χρεόγραφα

2.190.095,70
8.605.033,68
49.934.709,97
60.729.839,35
229.630,63

Πλέον: Προβλέψεις αποτιµήσεως χρεογράφων
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

462.018,10
134.708,29
596.726,39
3.691.826,50
12.179.137,63
52.514.519,17
68.385.483,30
365.191,41

60.959.469,98

ΙΙΙ. Αποθεµατικά κεφάλαια
2.Αποθεµατικά καταστατικού
2α.Αποθεµατικό λειτουργίας
6.∆ιαφορά αποτίµησης τίτλων στην
τρέχουσα αξία

68.750.674,71

685,35
14.897.454,49
14.898.139,84

351,98
5.970.895,83
5.971.247,81

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙV)

77.171.107,21

75.318.648,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆)

77.171.107,21

75.318.648,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Χρήσεως 2018
1.Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Έσοδα λογαριασµού εφάπαξ εισφορών
Μείον: Κόστος λογαριασµού εφάπαξ εισφορών
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
2.Εσοδα χρεογράφων
3.Κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας
επένδυσης και χρεογράφων
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Χρήσεως 2017

5.662.844,31
3.748.141,99
1.914.702,32
143.857,86
2.058.560,18
5.887,63
2.052.672,55

Μείον:
1.Εξοδα και ζηµίες τίτλων πάγιας
επένδυσης και χρεογράφων
251.272,88
2.Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα
6.517,71
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλεύσεως
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

784.909,46

929.302,30

111.295,58
77.634,19
973.839,23

73.775,90
37.439,18
1.040.517,38

257.790,59

716.048,64
2.768.721,19

1.089,19
349,33

190.896,54
146.623,28

337.519,82

5.840.872,00 Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) χρήσεως
3.848.809,46 Μείον: Φόρος εισοδήµατος
1.992.062,54 Πλεόνασµα χρήσεως προς διάθεση
139.765,78
2.131.828,32
5.851,76 Η διάθεση του πλεονάσµατος γίνεται ως εξής:
2.125.976,56
2.Κεφάλαιο εφ άπαξ παροχών
3.Αποθεµατικό καταστατικού
-Αποθεµατικό λειτουργίας

Χρήσεως 2018

Χρήσεως 2017

2.769.461,05
240.445,26
2.529.015,79

2.823.654,00
277.062,70
2.546.591,30

2.521.740,04

2.545.179,09

7.275,75
2.529.015,79

1.412,21
2.546.591,30

702.997,56
2.828.974,12

1,94
739,86
2.769.461,05
2.769.461,05

5.322,06

-5.320,12
2.823.654,00
2.823.654,00
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Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του "ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ"
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Έχουµε ελέγξει τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του “ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ" οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση του “ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ" κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. ∆. 80/1997 όπως ισχύει.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ταµείου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 έως 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν
έχουν καταστεί οριστικά. Το Ταµείο δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή
την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
∆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 γνώµη µε επιφύλαξη.
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 Π.∆ 80/1997 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 Ταµείου 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 Ταµείο ή να διακόψει τη δραστηριότητά του
ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆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 Ταµείου.
•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 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.
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