
ENEPΓHTIKO Ποσά κλειοµένης

χρήσεως 2006

Α. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Aξία κτήσεως Aποσβέσεις Aναπ. αξία

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 307,97 307,94 0,03

Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 307,97 307,94 0,03

Β. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις

Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 4.841,18 3.189,76 1.651,42

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 4.841,18 3.189,76 1.651,42

Σύνολο πάγιου Ενεργητικού 4.841,18 3.189,76 1.651,42

Γ. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO

II. Aπαιτήσεις
Xρεώστες διάφοροι 12.180,12

Σύνολο απαιτήσεων 12.180,12

IV. ∆ιαθέσιµα
Tαµείο 2.167,29

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 3.728.665,72

Σύνολο διαθεσίµων 3.730.833,01

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.743.013,13

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Εδοδα χρήσεως εισπρακτέα 63.789,99

Μεταβατικοί λογαριασµοί 585,38

Σύνολο µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 64.375,37

ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Α+Β+Γ+∆) 3.809.039,95

Ποσά κλειοµένης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ χρήσεως 2006

∆εδουλευµένα έσοδα κύριας δραστηριότητας 4.850.000,00

Μείον: (α) Πληρωθείσες παροχές 5.183.268,76

(β) Εκκρεµείς παροχές κλειόµενης χρήσεως 961.142,90

(γ) Εκκρεµείς παροχές προηγούµενης χρήσεως 1.327.084,93

Συνολικό κόστος κύριας δραστηριότητας 4.817.326,73

Μικτά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) εκµεταλλεύσεως 32.673,27

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 268.216,92

Μερικά αποτελέσµατα (έλλειµα) εκµεταλλεύσεως -235.543,65

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 139.965,49

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 7.617,56 132.347,93

Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµα) εκµεταλλεύσεως -103.195,72

Μείον: Έκτακτα έξοδα 16,95

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (έλλειµα) εκµεταλλεύσεως -103.212,67

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 2.557,50

Μείον: Οι απ'αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 2.557,50 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειµα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -103.212,67

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λ. Σακελλαρίου Σπύρος Σπυρόπουλος

Α∆Τ: Φ 048653/2001 Α∆Τ: Π 917460/1989

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ

Ποσά προηγ.

χρήσεως 2005
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να, 15 Μαρτίου 2007

Ο ∆ιαχειριστής

ύρος Σπυρόπουλος

∆Τ: Π 917460/1989

ΠAΘHTIKO Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.

A. I∆IA KEΦAΛAIA χρήσεως 2006 χρήσεως 2005

IΙΙ. Aποθεµατικά κεφάλαια
Αποθεµατικά Καταστατικού

Περιθώριο φερεγγότητας 873.000,00 1.260.000,00

Καθαρά περιουσία προς διασφάλιση

µακροχρόνιας βιωσιµότητας 1.651.020,77 1.674.830,27

Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων 0,39 0,00

Σύνολο αποθεµατικών κεφαλαίων 2.524.021,16 2.934.830,27

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσωπικού

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 3.669,62 1.053,89

Σύνολο προβλέψεων 3.669,62 1.053,89

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Γραµµάτια πληρωτέα 8.041,90 92.324,77

Απόθεµα εκκρεµών ζηµιών (Φ/Φ) 961.142,90 1.327.084,93

Επιπλέον αναλογιστικό απόθεµα (IBNR ΚΛΠ) 307.596,83 0,00

Σύνολο αποθεµάτων εκκρεµών ζηµιών 1.268.739,73 1.327.084,93

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1.110,27 1.178,94

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 3.412,82 2.315,15

Πιστωτές διάφοροι -1.193,05 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.280.111,67 1.422.903,79

Σύνολο υποχρεώσεων 1.280.111,67 1.422.903,79

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.237,50 0,00

Σύνολο µεταβατικών λογ/σµων παθητικού 1.237,50 0,00

ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Β+Γ+∆) 3.809.039,95 4.358.787,95

Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.

χρήσεως 2006 χρήσεως 2005

Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως -103.212,67 2.934.830,27

Σύνολο -103.212,67 2.934.830,27

ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00

Πλεόνασµα προς διάθεση σε αποθεµατικά -103.212,67 2.934.830,27

Η διάθεση του πλεονάσµατος γίνεται ως εξής:
Περιθώριο φερεγγυότητας 0,00 1.260.000,00

Καθαρά περιουσία προς διασφάλιση

µακροχρόνιας βιωσιµότητας -103.212,67 1.674.830,27

-103.212,67 2.934.830,27

2007

Ο Λογιστής

λος ∆ηµήτριος Καββαδίας

989 Α∆Τ: Ξ 076255, Αρ. Αδείας: 10810 Α' Τάξεως

ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN

ΤΕΑ ΥΠ - ΟΙΚ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2006 2η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ XPHΣH (1η IANOYAPIOY 2006 - 31η ∆EKEMBPIOY 2006)

Προς τα µέλη του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου
2006, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση του ταµείου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθε-
σία. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι
λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα
µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικο-
νοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επι-
λέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο
ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστά-
σεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 και την χρηµατοοικονοµική
της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα  29/3/2007
Ζωή  ∆.  Σοφού                            Μαρία  Ν.  Χαρίτου
ΑΜ ΣΟΕΛ:14701                             ΑΜ ΣΟΕΛ:15161

Πόρισµα Ελέγχου Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης Προσωπικού Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών (ΤΕΑΥΠΟΙΚ)
Κατόπιν ανάλυσης των στοιχειων που έχετε υποβάλλει στην ΕΑΑ µε το έγγραφό σας της 30/03/2007 παρατηρείται µία ιδιαίτερα σηµαντική βελτίωση των αποτελεσµάτων του Ταµείου για την οικ. χρήση 2006
και η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο: 
• Στην αύξηση της ετήσιας εισφοράς κατά ένα εκατ. Ευρώ η οποία πρέπει να παγιωθεί και να αναπροσαρµόζεται ανάλογα προκειµένου να καλύπτει τις εκάστοτε ετήσιες ανάγκες του Ταµείου.
• Στον ουσιαστικό περιορισµό των αποζηµιώσεων από τη συµµετοχή των ασφαλισµένων στις δαπάνες νοσηλείας.
Η διατήρηση µακροπρόθεσµης αναλογιστικής ισορροπίας στα αποτελέσµατα του Ταµείου, θα απαιτήσει διαχρονικά την κατάλληλη αναπροσαρµογή του εκπιπτόµενου ποσού των 1000 ευρώ/νοσηλεία, προ-
κειµένου να αντιµετωπιστεί ο σχετικά υψηλός δείκτης πληθωρισµού των νοσηλευτικών δαπανών, οι οποίες σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αποζηµιώσεων του 2006, προέρχονται κυρίως από µη δηµόσια
νοσοκοµεία (κατά ποσοστό 78,5%).
Τέλος η σταδιακή ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου των αποζηµιώσεων, θα µπορούσε να είναι καθοριστικής σηµασίας, για τη διασφάλιση θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων για το Ταµείο.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.
Ευάγγελος ∆ηµητρακάκης

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (Ε.Α.Α.)
Αθήνα, 20 /6/2007

Αρ. Πρωτοκ. 134


