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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τo Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου 

Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ). 

 
Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (το Ταμείο), οι οποίες αποτελούνται από τον 

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ταμείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 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 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον 

Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από το Ταμείο, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 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 Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Ευθύνες της διοίκησης 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 
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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 σε 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 ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ 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 τη 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 
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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 τη 

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 Διοίκηση.  

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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                          Αθήνα 22.3.2019 

Αριθ. Πρωτ.: 407 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

 

Tο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-

ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β’727/14.05.2004 και αποτελεί το πρώτο Ταμείο 

Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε και χορήγησε παροχές στα μέλη του κατ’ 

εφαρμογή του Ν.3029/2002 για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, 

με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν τα επαγγελματικά ταμεία και ο 2ος πυλώνας ασφάλισης στην 

Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλεγεί από ψηφοφορία των μελών του, η οποία 

διενεργήθηκε στις 27 και 28 Απριλίου 2018. Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2018. 

Βασικός σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ στα 

μέλη του για τη συμπλήρωση και βελτίωση των παροχών του Κύριου Φορέα Ασφάλισης με 

διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν την διαφάνεια και την βιωσιμότητα των παροχών. 

Συγκεκριμένα, o Κλάδος Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ παρέχει στα ασφαλισμένα του μέλη 

πρόσθετη, επαγγελματική ασφαλιστική προστασία για την κάλυψη του ασφαλιστικού 

κινδύνου της υγειονομικής περίθαλψης.   

Το Νέο Μητρώο Ασφαλισμένων Μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατά την 1.10.2017 - 

ημερομηνία επανέναρξης χορήγησης παροχών στα μέλη του - αριθμούσε 4.451 κυρίως μέλη 

(συναδέλφισσες/συναδέλφους) και συνολικά άνω των 10.200 μελών (σύζυγοι και τέκνα). 

Έκτοτε, ο πληθυσμός ασφαλισμένων μελών του Ταμείου διευρύνεται με σταθερά αυξητικό 

ρυθμό καθώς με τη συμπλήρωση δέκα πέντε (15) μηνών ενεργούς επαναλειτουργίας 

(31.12.2018) το Ταμείο αριθμούσε 4.986 κυρίως ασφαλισμένους και συνολικά 11.422 μέλη, 

σημειώνοντας αύξηση 13,6%. Ο πληθυσμός του Ταμείου αναμένεται μελλοντικά να 

μεγεθυνθεί σημαντικά καθώς ήδη από τον Μάρτιο του 2018 έχει ενεργοποιηθεί από το 

Δ.Σ. η σχετική διάταξη του ισχύοντος Καταστατικού για τη διεύρυνση των δικαιούχων 

εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε συναδέλφους άλλων κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, 



 

ενώ υλοποιείται σταδιακά και η πληθυσμιακή διεύρυνση του Ταμείου και σε συναδέλφους 

δημοσίους υπαλλήλους που απασχολούνται με 

εργασίας αορίστου χρόνου σε άλλες υπηρεσίες του 

(Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).

 

Πληθυσμιακή Εξέλιξη ΤΕΑ

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι 

τροποποιήσεων του Καταστατικού του ΤΕΑ

αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις 

λοιπές εποπτικές αρχές. Με τις νέες διατάξεις του Καταστατικού,  η

ΥΠΟΙΚ προβλέπει να ενεργοποιήσει

ασφαλισμένων του μελών και συγκεκριμένα τον

νέος αυτός κλάδος θα αφορά τη

Παροχής ή/και Σύνταξης στα

των ασφαλιστικών κινδύνων 

Την 31.12.2018 στο Μ

11.422 μέλη (κύρια και εξαρτώμενα).  Πιο συγκεκριμένα, από αυτά τα 4.

Μέλη ενώ τα 6.436 Εξαρτώμενα. 

Το Ταμείο διατηρεί στο μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιό του 

Δημοσίου λήξεως από το 2023

Διαχείρισης Διαθεσίμων. Οι αποτιμήσεις
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ενώ υλοποιείται σταδιακά και η πληθυσμιακή διεύρυνση του Ταμείου και σε συναδέλφους 

δημοσίους υπαλλήλους που απασχολούνται με μόνιμη υπαλληλική σχέση

σε άλλες υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

ι αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες). 

Πληθυσμιακή Εξέλιξη ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ  από 1.10.2017 έως 31.12.2018

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 2019 αναμένεται η 

του Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που έχουν υποβληθεί στο  εποπτεύον 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις 

. Με τις νέες διατάξεις του Καταστατικού,  η Διοίκηση του ΤΕΑ

ενεργοποιήσει και νέο κλάδο παροχών προς όφελος των 

και συγκεκριμένα τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών

νέος αυτός κλάδος θα αφορά τη δυνατότητα χορήγηση

στα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου, για την κάλυψη 

κινδύνων του γήρατος και της αναπηρίας.  

Μητρώο Ασφαλισμένων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ήταν εγγεγραμμένα 

(κύρια και εξαρτώμενα).  Πιο συγκεκριμένα, από αυτά τα 4.

Εξαρτώμενα.  

Το Ταμείο διατηρεί στο μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιό του Ομόλογα

2023 έως το 2042 καθώς επίσης και μερίδια Αμοιβαίων

αποτιμήσεις των εν λόγω τίτλων αποτυπώνονται

Α' Τριμ. 
2018

Β' Τριμ. 
2018

Γ' Τριμ. 
2018

Δ' Τριμ. 
2018

4.658 4.720 4.986
5.747 5.965 6.058 6.436

10.276 10.623 10.778
11.422

ενώ υλοποιείται σταδιακά και η πληθυσμιακή διεύρυνση του Ταμείου και σε συναδέλφους 

μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση 

στενού ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

ΥΠΟΙΚ  από 1.10.2017 έως 31.12.2018 

 

 έγκριση των νέων 

ΥΠΟΙΚ που έχουν υποβληθεί στο  εποπτεύον 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις 

Διοίκηση του ΤΕΑ-

προς όφελος των 

Συνταξιοδοτικών Παροχών. Ο 

χορήγησης Εφάπαξ 

για την κάλυψη 

ήταν εγγεγραμμένα 

(κύρια και εξαρτώμενα).  Πιο συγκεκριμένα, από αυτά τα 4.986 είναι Κύρια 

Ομόλογα Ελληνικού 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

αποτυπώνονται κατωτέρω στις 

Κύρια Μέλη

Eξαρτώμενα Μέλη

Σύνολο μελών

Σωρευτική 
αύξηση: 
13,6%
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οικονομικές καταστάσεις. Θεματοφύλακας του χαρτοφυλακίου είναι η Ανώνυμη Εταιρία με 

την επωνυμία “Τράπεζα Eurobank Εργασίας Α.Ε.”. Διαχειριστής του χαρτοφυλακίου είναι 

η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.”. 

Η Διοίκηση του Ταμείου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της από 

17.12.2018/Θέμα 3ο  ενέκρινε την Αναπροσαρμογή του Κανονισμού 

Παροχών  του Κλάδου Υγείας προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης προς όφελος των 

ασφαλισμένων μελών του και εξορθολογισμού των οικονομικών παροχών του 

προγράμματος. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ταμείου, με την από 15.1.2019/θέμα 2ο απόφασή του, ενέκρινε τον Νέο Οδηγό Μέλους - 

Κανονισμό Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ο οποίος ενσωμάτωσε όλες τις μεταβολές των 

παροχών του Κλάδου Υγείας που αποφασίστηκαν στο από 17.12.2018/Θέμα 3ο Δ.Σ. 

Επιπλέον, στο  αυτό Δ.Σ. αποφασίστηκε όπως όλες οι αλλαγές του Προγράμματος Παροχών 

του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2019 προς 

όφελος των ασφαλισμένων του μελών. Ο κανονισμός παροχών είναι αναρτημένος (Οδηγός 

Μέλους-Κανονισμός Παροχών) στην ιστοσελίδα του Ταμείου: www.teaypoik.gr 

 

Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

της οικονομικής περιόδου 1.1.2018 - 31.12.2018:  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ 
 

Ισολογισμός   

 
 Σημ. 31.12.2018 31.12.2017 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια     
Λοιπός εξοπλισμός  1,12 1,06 
Λοιπά άυλα    0,05 0,05 
Σύνολο ενσωμάτων παγίων   1,17 1,11 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    
Επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  3.1 1.221.983,20 917.228,28 
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων   1.221.983,20 917.228,28 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   1.221.984,37 917.229,39 

    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Δουλευμένα έσοδα περιόδου   28.923,48 6.767,68 
Λοιπές απαιτήσεις   13.968,17 5.485,86 
Προπληρωθέντα έξοδα  0,00 109,79 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.2 175.027,66 162.407,56 
Σύνολο  217.919,31 174.770,89 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   217.919,31 174.770,89 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   1.439.903,68 1.092.000,28 

    

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    
Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εις νέο  1.251.364,22 1.029.695,79 
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον   1.251.364,22 1.029.695,79 
Σύνολο καθαρής θέσης  1.251.364,22 1.029.695,79 
Προβλέψεις    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   16.216,83 16.216,83 
Σύνολο  προβλέψεων   16.216,83 16.216,83 
Υποχρεώσεις    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις  3.3 169.966,95 42.506,67 
Φόροι τέλη    286,38 1.194,69 
Οργανισμοί κοινωνική ασφάλισης   1.248,30 1.268,30 
Έσοδα επομένων χρήσεων   821,00 1.118,00 
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων   172.322,63 46.087,66 
Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων   188.539,46 62.304,49 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

 1.439.903,68 1.092.000,28 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων    

 

 Σημ. 
1.1.2018 

έως 
31.12.2018 

1.1.2017 
έως 

31.12.2017 
    
Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές  3.4 948.702,00 257.512,63 
Κόστος παροχών (καταβολές)  σε ασφαλισμένους 3.5 (700.774,53) (87.499,98) 
Μικτό αποτέλεσμα  247.927,47 170.012,65 
Έξοδα διοίκησης 3.6 (97.692,80) (68.317,88) 
Κέρδη /ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία  3.7 4.754,92 260.378,43 
Λοιπά έσοδα και κέρδη  3.8 35.832,39 0,00 
Αποτέλεσμα (ζημίες) προ τόκων και φόρων  190.821,98 362.073,20 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  31.423,66 33.224,03 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (577,21) (230,40) 

Αποτέλεσμα (ζημίες) προ φόρων  221.668,43 395.066,83 
Φόρος εισοδήματος  0,00 0,00 

Αποτέλεσμα (ζημίες) μετά από φόρους  221.668,43 395.066,83 
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

1.  Γενικές πληροφορίες και σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (εφεξής το Ταμείο) είναι 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

καταχωρημένο στο Μητρώο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Ασφάλισης της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμό 5140504 και με έδρα επί της οδού 

Ακαδημίας 76, Τ.Κ. 10678, Αθήνα. 
 
 

Το Ταμείο αποσκοπεί στη ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΒΕΛΤΙΩΣΗ των ασφαλιστικών παροχών 

που προσφέρονται στα ασφαλιζόμενα μέλη του από τον  Κύριο Φορέα Ασφάλισης. Είναι το 

πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα (14.05.2004) με 

παροχές πρόσθετης ολοκληρωμένης υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη του.  

 

Αποστολή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η χορήγηση στα ασφαλισμένα  του 

μέλη ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ, πέραν της προσφερόμενης από τον Κύριο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας για την κάλυψη του ασφαλιστικού 

κινδύνου της υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ταμείου (εφεξής οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, εγκρίθηκαν από τη Διοίκηση 

με το από 26.3.2019/Θέμα 10ο Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Ταμείου www.teaypoik.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 πολύ μικρών οντοτήτων. 
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Έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του δουλευμένου και της 

συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες γενικές πολιτικές:  

 Δεν 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 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

επιμετρώνται στις εύλογες αξίες τους.  

2.2  Λειτουργικό νόμισμα 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό 

νόμισμα του Ταμείου. 

2.3  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον Ισολογισμό ως µη 

κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της Διοίκησης 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.   

2.4 Καθαρή θέση 

Η καθαρή θέση περιλαμβάνει μόνο το σωρευμένο αποτέλεσμα (πλεόνασμα).  
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2.5 Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν τις προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους οι οποίες 

αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.6  Λοιπές χρηματοοικονομικές  και μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Μεταγενέστερα 

της αρχικής αναγνώρισης επιµετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. 

2.7Φόρος 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. Στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε τρέχων φόρος εισοδήματος λόγω των 

μεταφερόμενων ζημιών από το PSI. 

2.8 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 

οντοτήτων αναγνωρίζονται όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη 

διανομή τους.  

Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.  
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3.3 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

  31.12.2018 31.12.2017 

Υποχρεώσεις προς Πιστωτές 169.966,95 42.506,67 

Σύνολο  169.966,95 42.506,67 

 

Αφορά κυρίως υποχρεώσεις προς νοσοκομεία. 

 

3.4 Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές 

 

 

3.5 Κόστος παροχών σε ασφαλισμένους 

Το κόστος παροχής σε ασφαλισμένους προκύπτει από την σύμβαση που έχει υπογράψει το 

Ταμείο με την «Γενική Κλινική Διαγνωστικό Θεραπευτήριο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» από την 

01/10/2017 με σκοπό την παροχή εκ μέρους του, δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 

προς τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου. Το κόστος των € 87.499,98 προκύπτει από την 

τιμολόγηση για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2017 της κλινικής με βάση την 

συμφωνημένη σταθερή αμοιβή προς το Ταμείο. Για το 2018 το συνολικό κόστος για τις 

παροχές σε ασφαλισμένους ήταν € 700.774,53 εκ των οποίων τα € 350.000,00 αφορούσαν  

το ποσό του capitation που αφορά στην σύμβαση του Ταμείου με την «Γενική Κλινική 

Διαγνωστικό Θεραπευτήριο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», ενώ το υπόλοιπο ποσό των € 

325.744,53 αφορούσε αποζημιώσεις σε μέλη για μη συμβεβλημένους παρόχους.  

3.6 Έξοδα διοίκησης 

 
  31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβές προσωπικού  27.161,70 27.161,70 

Αμοιβές τρίτων 41.014,94 11.817,74 

Παροχές από τρίτους 4.228,80 578,06 

Φόροι – Τέλη 12.592,00 12.410,08 

 31.12.2018 31.12.2017 

Έσοδα από συνδρομές μελών 948.702,00 257.512,63 

Σύνολο 948.702,00 257.512,63 
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