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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 
Πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σακείνπ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ  

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Γλώκε 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ  Σακείνπ 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (ην Σακείν), νη νπνίεο απνηεινύληαη 

από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2019 θαη ηελ  θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από 

θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Σακείνπ θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019 θαη 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4308/2014 όπσο ηζρύεη.   

Βάζε γλώκεο 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα 

απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελόηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ην Σακείν, θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ καο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο 

Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο 

δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη 

ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 

έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. 

Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4308/2014 όπσο ηζρύεη, όπσο θαη γηα εθείλεο 

ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα 
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θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο 

ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ Σακείνπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ, 

γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ην Σακείν ή λα 

δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα 

πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη 

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

γλώκε καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη 

εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. 

θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, 

κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο 

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

θαηαζηάζεηο.  

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό 

ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο 

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

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε 

καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη 

πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη 

ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή 

παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 
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 Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην 

ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό 

ηε δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

ηνπ Σακείνπ. 

 

 Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ 

γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε.  

 

 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο 

αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 

απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο 

πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ Σακείνπ 

λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο 

αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή 

ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη 

γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά 

καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο 

ειεγθηή. Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ην 

Σακείν λα παύζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

 

 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε 

ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε. 

 
Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

Έθζεζε επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζεκεηώλνπκε όηη: 
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α) Καηά ηε γλώκε καο ην πεξηερόκελν ηεο  Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ 

έιεμε ηελ 31.12.2019. 

 

β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρό καο, γηα ην Σακείν θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

MPI  HELLAS  SA       

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 9-11 

24 Απξηιίνπ 2020, Υαιάλδξη  (Α.Μ. 155)  
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΔΩ ΔΣΟΤ 2019 

 

Tν Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (ΣΔΑ-

ΤΠΟΙΚ) ηδξύζεθε κε ην ΦΔΚ Β’727/14.05.2004 θαη απνηειεί ην πξώην Σακείν 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο πνπ ζπζηάζεθε θαη ρνξήγεζε παξνρέο ζηα κέιε ηνπ θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ Ν.3029/2002 γηα ηε Μεηαξξύζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, κε ηνλ νπνίν ζεζκνζεηήζεθαλ ηα επαγγεικαηηθά ηακεία θαη ν 2νο ππιώλαο 

αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα. Σν παξόλ Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη εθιεγεί από ςεθνθνξία 

ησλ κειώλ ηνπ, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζηηο 27 θαη 28 Απξηιίνπ 2018. Η ζπγθξόηεζε ηνπ 

Γ.. ζε ζώκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8 Μαΐνπ 2018.  ε ηζρύ είλαη ην ηξνπνπνηεκέλν 

Καηαζηαηηθό ηνπ (ΦΔΚ Β΄ 48/18–1–2019). Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σακείνπ κε ηελ 

από 27.2.2019/ζέκα 2ν απόθαζή ηνπ, ελέθξηλε νκόθσλα ηνλ Νέν Δληαίν Οδεγό 

Μέινπο – Καλνληζκό Παξνρώλ ηνπ ΣΔΑ-ΤΠΟΙΚ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξνρέο ηνπ λένπ Κιάδνπ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ θαη 

ηνπ Κιάδνπ Τγείαο ηνπ Σακείνπ. Ο θαλνληζκόο παξνρώλ είλαη αλαξηεκέλνο (Οδεγόο 

Μέινπο-Καλνληζκόο Παξνρώλ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ: www.teaypoik.gr 

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ Σακείνπ ηνπ ΣΔΑ-ΤΠΟΙΚ είλαη ε ρνξήγεζε ζηα 

αζθαιηζκέλα  ηνπ κέιε ΠΡΟΘΔΣΗ, πέξαλ ηεο πξνζθεξόκελεο από ηνλ Κύξην Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, επαγγεικαηηθήο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αζθαιηζηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Πξνο επίηεπμε ησλ ζθνπώλ απηώλ ιεηηνπξγνύλ ζην Σακείν νη αθόινπζνη 

θιάδνη: 

1. Ο Κιάδνο πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ (από 18.1.2019), 

2. Ο Κιάδνο Λνηπώλ Παξνρώλ (Τγείαο – Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο από ζπζηάζεσο 

ηνπ Σακείνπ). 

Από ηνλ Κιάδν πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ ρνξεγείηαη παξνρή γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ θηλδύλνπ ηνπ γήξαηνο θαη ηεο αλαπεξίαο, εθάπαμ ή κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο 

(ζύληαμε). 

Από ηνλ Κιάδν Τγείαο ρνξεγνύληαη ζηα αζθαιηζκέλα κέιε παξνρέο νινθιεξσκέλεο 

δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα λνζειεία ζε δεκόζην λνζνθνκείν ή 

ηδησηηθή θιηληθή. 

Η ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ είλαη πξναηξεηηθή. Με ηελ εγγξαθή ζην ΣΔΑ-

ΤΠΟΙΚ, ε αζθάιηζε ζηνλ Κιάδν πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα όια 

https://teaypoik.gr/wp-content/uploads/2019/04/Eniaios_odigos_melous_aprilios_2019.pdf
https://teaypoik.gr/wp-content/uploads/2019/04/Eniaios_odigos_melous_aprilios_2019.pdf
https://teaypoik.gr/wp-content/uploads/2019/04/Eniaios_odigos_melous_aprilios_2019.pdf
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ηα θπξίσο αζθαιηζκέλα κέιε ηνπ, ελώ ε αζθάιηζε ζηνλ Κιάδν 

Τγείαο είλαη πξναηξεηηθή γηα ηα θπξίσο αζθαιηζκέλα κέιε ή θαη ηα εμαξηώκελα κέιε 

απηώλ. 

Σν Νέν Μεηξών Αζθαιηζκέλσλ Μειώλ ηνπ ΣΔΑ-ΤΠΟΙΚ θαηά ηελ 1.10.2017 - 

εκεξνκελία επαλέλαξμεο ρνξήγεζεο παξνρώλ ζηα κέιε ηνπ - αξηζκνύζε 4.441 θπξίσο 

κέιε (ζπλαδέιθηζζεο/ζπλαδέιθνπο) θαη ζπλνιηθά10.053 κέιε (ζύδπγνη θαη ηέθλα). 

Έθηνηε, ν πιεζπζκόο αζθαιηζκέλσλ κειώλ ηνπ Σακείνπ δηεπξύλεηαη κε ζηαζεξά 

απμεηηθό ξπζκό θαζώο κε ηε ζπκπιήξσζε είθνζη επηά (27) κελώλ ελεξγνύο 

επαλαιεηηνπξγίαο (31.12.2019) ην Σακείν αξηζκνύζε 5.293 θπξίσο αζθαιηζκέλνπο 

θαη ζπλνιηθά 12.177 κέιε, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 21,1%. Ο πιεζπζκόο ηνπ Σακείνπ 

έρεη  κεγεζπλζεί ζεκαληηθά θαζώο ήδε από ηνλ Μάξηην ηνπ 2018 έρεη ελεξγνπνηεζεί 

από ην Γ.. ε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ ηζρύνληνο Καηαζηαηηθνύ γηα ηε δηεύξπλζε ησλ 

δηθαηνύρσλ εγγξαθήο ζην ΣΔΑ-ΤΠΟΙΚ ζε ζπλαδέιθνπο άιισλ θιάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ, ελώ έρεη πινπνηεζεί θαη ε πιεζπζκηαθή δηεύξπλζε ηνπ Σακείνπ θαη ζε 

ζπλαδέιθνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινύληαη κε κόληκε ππαιιειηθή ζρέζε 

ή κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ζηελνύ ή επξύηεξνπ 

Γεκόζηνπ Σνκέα (Τπνπξγεία θαη ακηγώο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο). 

 

  Τριμηνιαία Πληθυσμιακή Εξέλιξη μελών ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ  (1.10.2017 - 31.12.2019) 

 

 

Σελ 31.12.2019 ζην Μεηξών Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Κιάδνπ Τγείαο ηνπ ΣΔΑ-ΤΠΟΙΚ 

ήηαλ εγγεγξακκέλα 12.177 κέιε (θύξηα θαη εμαξηώκελα).  Πην ζπγθεθξηκέλα, από 

απηά ηα 5.293 είλαη Κύξηα Μέιε ελώ ηα 6.884 Δμαξηώκελα. Ο Κιάδνο Τγείαο ηνπ 

Σακείνπ θάιπςε αζξνηζηηθά από 1.10.2017 έσο 31.12.2019, 8.023 πεξηζηαηηθά 
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πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη 1.333 πεξηζηαηηθά δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

(λνζειείεο), θαηαβάιινληαο 1.242.748 επξώ απνδεκηώζεηο λνζειεηώλ ζηα 

αζθαιηζκέλα ηνπ κέιε.  

Σν Σακείν δηαηεξεί ζην καθξνπξόζεζκν ραξηνθπιάθην ηνπ Κιάδνπ Τγείαο 

Οκόινγα Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ιήμεσο από ην2023 έσο ην 2042 θαζώο επίζεο θαη 

κεξίδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ. Οη απνηηκήζεηο ησλ ελ ιόγσ 

ηίηισλ απνηππώλνληαη θαησηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Θεκαηνθύιαθαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ είλαη ε Αλώλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία “Σξάπεδα Eurobank 

Δξγαζίαο Α.Δ.”. Γηαρεηξηζηήο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη ε Αλώλπκε Δηαηξία κε ηελ 

επσλπκία “Πεηξαηώο Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ.”. 

Σν Σακείν κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ (Ιαλνπάξηνο 

2019), ελεξγνπνίεζε - πξνο όθεινο ησλ πθηζηάκελσλ αιιά θαη ησλ ελ δπλάκεη 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ - θαη λέν θιάδν παξνρώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κιάδν 

πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ. Ο λένο απηόο θιάδνο αθνξά ηε ρνξήγεζε εθάπαμ παξνρήο 

θαη ζύληαμεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθώλ θηλδύλσλ γήξαηνο θαη αλαπεξίαο 

ησλ αζθαιηζκέλσλ κειώλ ηνπ. Βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ελ ιόγσ Κιάδνπ είλαη: 

 Η ρνξήγεζε εθάπαμ παξνρήο ε νπνία ηζνύηαη κε ην θεθάιαην πνπ έρεη 

ζπζζσξεπηεί ζηνλ αηνκηθό ινγαξηαζκό ηνπ αζθαιηζκέλνπ έσο θαη ηελ εκεξνκελία 

εθθαζάξηζεο ηεο παξνρήο.  

 Η ζε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο παξνρή ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ πνζνύ ζηνλ αηνκηθό 

ινγαξηαζκό ηνπ αζθαιηζκέλνπ (θαηαβνιή ζύληαμεο) ην νπνίν ιακβάλεη ππόςε 

ηόζν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο όζν θαη ην πνζό ηεο 

ζύληαμεο.  

Σελ 31.12.2019 ζην Μεηξών Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Κιάδνπ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ 

είραλ εγγξαθεί 503 θπξίσο αζθαιηζκέλα κέιε ηνπ ΣΔΑ-ΤΠΟΙΚ ελώ ε εηήζηα απόδνζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ελ ιόγσ θιάδνπ θαηά ην πξώην εμάκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήηαλ 

νξηαθά ζεηηθή θαη δε 0,07% (γηα ηελ πεξίνδν 16.7.2019-31.12.2019). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελ εμειίμεη παλδεκία Covid-19 θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηα 

απνζεκαηηθά ηνπ Σακείνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θηλεηέο αμίεο (νκόινγα θαη κεξίδηα 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ), κε βάζε ηηο απνηηκήζεηο ησλ ελ ιόγσ επελδύζεσλ ζηηο 

31/03/2020, ε δεκία πνπ απνηππώλεηαη ζηελ εύινγε αμία ησλ ηίηισλ είλαη ακειεηέα. 

Αθνινπζεί ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 

ηεο νηθνλνκηθήο πεξηόδνπ 1.1.2019 - 31.12.2019:  

 

 



 

9 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ  ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΔΑ-ΤΠΟΙΚ 
 

Ιζνινγηζκόο   

 

 Σημ. 31.12.2019 31.12.2018 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Δλζώκαηα πάγηα     

Λνηπόο εμνπιηζκόο  1.574,38 1,12 

Λνηπά άπια    0,05 0,05 

ύλνιν ελζσκάησλ παγίσλ   1.574,43 1,17 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Δπηκεηξώκελα ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ  3.1 1.600.013,52 1.221.983,20 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   1.600.013,52 1.221.983,20 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   1.601.587,95 1.221.984,37 

    

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο    

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ   34.011,83 28.923,48 

Λνηπέο απαηηήζεηο   15.633,55 13.968,17 

Πξνπιεξσζέληα έμνδα  4.650,00 0,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 3.2 250.836,13 175.027,66 

ύλνιν  305.131.51 217.919,31 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   305.131,51 217.919,31 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   1.906.719,46 1.439.903,68 

    

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν    

Απνηειέζκαηα (πιεόλαζκα) εηο λέν  1.811.243,87 1.251.364,22 

ύλνιν απνζεκαηηθώλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ   1.811.243,87 1.251.364,22 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο  1.811.243,87 1.251.364,22 

Πξνβιέςεηο    

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο   16.216,83 16.216,83 

ύλνιν  πξνβιέςεσλ   16.216,83 16.216,83 

Τπνρξεώζεηο    

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Πξνκεζεπηέο  θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  3.3 77.517,00 169.966,95 

Φόξνη ηέιε    509,23 286,38 

Οξγαληζκνί θνηλσληθή αζθάιηζεο   1.232,53 1.248,30 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ   0,00 821,00 

ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ   79.258,76 172.322,63 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη πξνβιέςεσλ   95.475,59 188.539,46 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ 
 1.906.719,46 1.439.903,68 
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Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ    

 εκ. 

1.1.2019 

έσο 

31.12.2019 

1.1.2018 

έσο 

31.12.2018 

    

Έζνδα από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  3.4 1.192.087,00 948.702,00 

Κόζηνο παξνρώλ (θαηαβνιέο)  ζε αζθαιηζκέλνπο 3.5 (813.647,44) (700.774,53) 

Μηθηό απνηέιεζκα  378.439,56 247.927,47 

Έμνδα δηνίθεζεο 3.6 (107.430,42) (97.692,80) 

Κέξδε /δεκίεο από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία  3.7 248.713,87 4.754,92 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε   0,00 35.832,39 

Λνηπά έμνδα δεκίεο 3.8 (1.314,58) 0,00 

Απνηέιεζκα (δεκίεο) πξν ηόθσλ θαη θόξσλ  518.408,43 190.821,98 

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα  42.210,64 31.423,66 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα  (739,42) (577,21) 

Απνηέιεζκα (δεκίεο) πξν θόξσλ  559.879,65 221.668,43 

Φόξνο εηζνδήκαηνο  0,00 0,00 

Απνηέιεζκα (δεκίεο) κεηά από θόξνπο  559.879,65 221.668,43 
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εκεηώζεηο επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ζύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

 
Σν Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (εθεμήο ην Σακείν) είλαη 

Ννκηθό Πξόζσπν Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 

θαηαρσξεκέλν ζην Μεηξών ηεο Γηεύζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε αξηζκό 5140504 θαη κε έδξα επί ηεο νδνύ 

Αθαδεκίαο 76, Σ.Κ. 10678, Αζήλα. 

 
 

Σν Σακείν απνζθνπεί ζηε ΤΜΠΛΗΡΩΗ θαη ΒΔΛΣΙΩΗ ησλ αζθαιηζηηθώλ παξνρώλ 

πνπ πξνζθέξνληαη ζηα αζθαιηδόκελα κέιε ηνπ από ηνλ  Κύξην Φνξέα Αζθάιηζεο. Δίλαη ην 

πξώην Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο πνπ ηδξύζεθε ζηελ Διιάδα (14.05.2004) κε 

παξνρέο πξόζζεηεο νινθιεξσκέλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηα κέιε ηνπ.  

 

Απνζηνιή ηνπ ΣΔΑ-ΤΠΟΙΚ είλαη ε ρνξήγεζε ζηα αζθαιηζκέλα  ηνπ 

κέιε ΠΡΟΘΔΣΗ, πέξαλ ηεο πξνζθεξόκελεο από ηνλ Κύξην Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, επαγγεικαηηθήο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Πξνο 

επίηεπμε ησλ ζθνπώλ απηώλ ιεηηνπξγνύλ ζην Σακείν νη αθόινπζνη θιάδνη: 

 
1. Ο Κιάδνο πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ (από 18.1.2019), 

2. Ο Κιάδνο Λνηπώλ Παξνρώλ (Τγείαο – Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο από ζπζηάζεσο 

ηνπ Σακείνπ). 

 

Από ηνλ Κιάδν πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ ρνξεγείηαη παξνρή γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ θηλδύλνπ ηνπ γήξαηνο θαη ηεο αλαπεξίαο, εθάπαμ ή κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο 

(ζύληαμε). 

Από ηνλ Κιάδν Τγείαο ρνξεγνύληαη ζηα αζθαιηζκέλα κέιε παξνρέο νινθιεξσκέλεο 

δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα λνζειεία ζε δεκόζην λνζνθνκείν ή 

ηδησηηθή θιηληθή. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σακείνπ (εθεμήο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο) γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019, εγθξίζεθαλ από ηε 

Γηνίθεζε κε ην από 24.4.2020/Θέκα 10ν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη αλαξηήζεθαλ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Σακείνπ www.teaypoik.gr. 

 

 

http://www.teaypoik.gr/
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2.  ύλνςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε απηώλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δηαηππώλνληαη παξαθάησ:  

2.1 Βάζε θαηάξηηζεο 

Οη παξνύζεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (εθεμήο ΔΛΠ), όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Νόκν 

4308/2014, βάζεη ηνπ νπνίνπ ην Σακείν θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιύ κηθξώλ 

νληνηήησλ. Έρνπλ ζπληαρζεί κε ζαθήλεηα ζύκθσλα κε ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηνπ 

δνπιεπκέλνπ θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαζώο θαη ηηο αθόινπζεο γεληθέο 

πνιηηηθέο:  

 Γελ έρνπλ γίλεη παξεθθιίζεηο από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ 

4308/2014.  

 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ 

θόζηνπο, εθηόο από ηα επελδπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

επηκεηξώληαη ζηηο εύινγεο αμίεο ηνπο.  

2.2  Λεηηνπξγηθό λόκηζκα 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξώ, ην νπνίν είλαη ην 

ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ηνπ Σακείνπ. 

2.3  Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκό σο µε 

θπθινθνξνύληα ή σο θπθινθνξνύληα, αλάινγα µε ηηο πξνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Σακείνπ. 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο.  

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

επηµεηξώληαη σο εμήο:  

(α) Σα επηκεηξώκελα ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ πνπ απνηεινύλ επελδύζεηο ηνπ 

Σακείνπ, επηκεηξώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδόκελεο ζηα 

απνηειέζκαηα. Οη εύινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη από ηηο ηξέρνπζεο 

(δεκνζηεπκέλεο)ηηκέο ησλ ελ ιόγσ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ.  

(β) Οη απαηηήζεηο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξώληαη ζην 

θόζηνο θηήζεσο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο.   
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2.4 Καζαξή ζέζε 

Η θαζαξή ζέζε πεξηιακβάλεη κόλν ην ζσξεπκέλν απνηέιεζκα (πιεόλαζκα).  

2.5 Πξνβιέςεηο  

Οη πξνβιέςεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο νη νπνίεο 

αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξώληαη ζηα πξνθύπηνληα από ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. 

2.6 Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο  θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην νθεηιόκελν πνζό ηνπο. Μεηαγελέζηεξα 

ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο επηµεηξώληαη ζηα νθεηιόκελα πνζά. 

2.7 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο θόξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη κόλν ηνλ ηξέρνληα θόξν εηζνδήκαηνο θαζώο ην 

Σακείν επέιεμε βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ λα κελ αλαγλσξίδεη αλαβαιιόκελνπο 

θόξνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ο ηξέρσλ θόξνο πξνζδηνξίδεηαη από 

ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη  αλαγλσξίδεηαη σο 

έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Σν Σακείν βάζεη ηεο ηζρύνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

ππόθεηηαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο, κόλν γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ελνίθηα 

αθηλήησλ θαη απνδόζεηο επελδύζεσλ. ηελ παξνύζα ρξήζε δελ πξνέθπςε ηξέρσλ θόξνο 

εηζνδήκαηνο ιόγσ ησλ κεηαθεξόκελσλ δεκηώλ από ην PSI. 

2.8 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη εληόο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Σα έζνδα ηνπ Σακείνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο νη νπνίεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξνύλ, εθόζνλ είλαηζθόδξα πηζαλό όηη ζα 
εηζπξαρζνύλ. 

Σα έζνδα από ηόθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη  ρξνληθήο αλαινγίαο µε ηε ζηαζεξή κέζνδν.  

Σα κεξίζκαηα ή παξόκνηαο θύζεο εηζόδεκα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ 

νληνηήησλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ εγθξίλνληαη από ην αξκόδην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε 
δηαλνκή ηνπο.  

Σα δηθαηώκαηα αλαγλσξίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ όξσλ.  

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη δηαθεθξηκέλα από ηα ζρεηηθά έμνδα.  
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Σα θέξδε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαγξαθή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεώζεσλ 

αλαγλσξίδνληαη όηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη ππνρξεώζεηο δηαγξάθνληαη από ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

3.  Αλαιύζεηο θνλδπιίσλ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 
3.1 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία επηκεηξώκελα ζε εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 

  31.12.2019 31.12.2018 

Σίηινη ΟΔΓ Β171205/06 151.648,00 151.648,00 

Σίηινη ΟΔΓ Β171205/11 213.911,00 213.911,00 

Σίηινη ΟΔΓ Β171205/16 228.720,00 228.720,00 

Σίηινη ΟΔΓ Β171205/20 182.340,00 182.340,00 

Σίηινη ΟΔΓ Β171205/25 178.920,00 178.920,00 

Σίηινη ΟΔΓ GDP DETACHAB 945.000,00 945.000,00 

Σίηινο Α/Κ ΠΔΡΑΙΩ ASSETΚΛΑΓΟΤ ΤΓΔΙΑ 350.000,00 300.000,00 

Σίηινο Α/Κ ΠΔΡΑΙΩ ASSETΚΛΑΓΟΤ ΔΦΑΠΑΞ 79.316,45 0,00 

Πξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία  (θέξδνο) Α/Κ 2.308,22 0,00 

Πξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία  (δεκηά) Οκνιόγσλ (732.150,15) (978.555,80) 

Τπόινηπν αμίαο νκνιόγσλ  1.600.013,52 1.221.983,20 
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ηα ηέιε ηνπ έηνπο 2017, ην Σακείν πξνζρώξεζε ζην πξόγξακκα εζεινληηθήο αληαιιαγήο 

ησλ νκνιόγσλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πνπ θαηείρε ζην ραξηνθπιάθηό ηνπ 

(νλνκαζηηθήο αμίαο € 945.000,00) κε νκόινγα κεγαιύηεξεο ξεπζηόηεηαο θαη 

εκπνξεπζηκόηεηαο, λέαο νλνκαζηηθήο αμίαο πνζνύ €955.539.  

ηε ρξήζε 2018, ην Σακείν πξνρώξεζε, θαηόπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπελδπηηθήο ηνπ 

Δπηηξνπήο, ζε ηνπνζέηεζε κέξνπο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ Κιάδνπ Τγείαο ζε Ακνηβαία 

Κεθάιαηα Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ (ηίηισλ πςειήο ξεπζηόηεηαο) ύςνπο €300.000.  

ηελ ρξήζε 2019, ην Σακείν πξνρώξεζε, θαηόπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπελδπηηθήο 

ηνπ Δπηηξνπήο, ζε ηνπνζέηεζε κέξνπο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ Κιάδνπ Τγείαο θαη ηνπ λένπ 

Κιάδνπ Δθάπαμ ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ (ηίηισλ πςειήο 

ξεπζηόηεηαο) ύςνπο €129.316,45.  

 
3.2 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

  31.12.2018 31.12.2018 

Σακείν 1.344,99 1.027,85 

Λνγαξηαζκόο EUROBANK 0026.0062.11.0200406921 243.344,68 173.992,90 

Λνγαξηαζκόο EUROBANK 0026.0062.13.0200392475 6,91 6,91 

Λνγαξηαζκόο EUROBANK 0026.0062.18.0201400386 6.139,55 0,00 

Λνγαξηαζκόο ΠΔΙΡΑΙΩ 5793-096471-724 0,00 0,00 

Λνγαξηαζκόο ΠΔΙΡΑΙΩ 5793-092565-414 0,00 0,00 

ύλνιν 250.836,13 175.027,66 

 

3.3  Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

  31.12.2019 31.12.2018 

Τπνρξεώζεηο πξνο Πηζησηέο 29.226,01 90.416,33 

Τπνρξεώζεηο πξνο αζθαιηζκέλνπο 48.290,99 79.550,62 

ύλνιν  77.517,00 169.966,95 

 

Αθνξά θπξίσο ππνρξεώζεηο πξνο λνζνθνκεία θαη αζθαιηζκέλνπο. 
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3.4  Έζνδα από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

 

 

 

3.5 Κόζηνο παξνρώλ ζε αζθαιηζκέλνπο 

Σν θόζηνο παξνρήο ζε αζθαιηζκέλνπο πξνθύπηεη από ηελ ζύκβαζε πνπ έρεη ππνγξάςεη ην 

Σακείν κε ηελ «Γεληθή Κιηληθή Γηαγλσζηηθό Θεξαπεπηήξην ΔΤΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ.» από ηελ 

01/10/2017 κε ζθνπό ηελ παξνρή εθ κέξνπο ηνπ, δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο πξνο ηα αζθαιηζκέλα κέιε ηνπ Σακείνπ.  

Γηα ην 2019, ην ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηηο παξνρέο ζε αζθαιηζκέλνπο ήηαλ € 813.647,44 εθ 

ησλ νπνίσλ ηα € 450.000 αθνξνύζαλ  ην πνζό ηνπ capitation πνπ αθνξά ζηελ ζύκβαζε 

ηνπ Σακείνπ κε ηελ «Γεληθή Κιηληθή Γηαγλσζηηθό Θεξαπεπηήξην ΔΤΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Α.Δ.», ελώ 

ην ππόινηπν πνζό ησλ € 363.647,44 αθνξνύζε απνδεκηώζεηο ζε κέιε γηα κε 

ζπκβεβιεκέλνπο παξόρνπο. 

3.6  Έμνδα δηνίθεζεο 

  31.12.2019 31.12.2018 

Ακνηβέο πξνζσπηθνύ  27.128,72 27.161,70 

Ακνηβέο ηξίησλ 57.557,45 41.014,94 

Παξνρέο από ηξίηνπο 4.865,79 4.228,80 

Φόξνη – Σέιε 5.466,96 12.592,00 

Λνηπά δηάθνξα έμνδα 12.121,28 10.516,17 

Απνζβέζεηο 290,22 2.179,19 

Πξνβιέςεηο 0,0 0,0 

ύλνιν 107.430,42 97.692,80 

Οη παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο αλαιύνληαη σο εμήο:   

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 21.718,95 21.718,95 

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 5.409,77 5.442,75 

 ύλνιν  27.128,72 27.161,70 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Έζνδα από ζπλδξνκέο κειώλ Κιάδνπ Τγείαο 1.040.111,00 948.702,00 

Δηζθνξέο κειώλ Κιάδνπ Δθάπαμ – Αηνκηθνί Λνγαξηαζκνί 143.160,70 0,00 

Δηζθνξέο κειώλ Κιάδνπ Δθάπαμ – Ίδηα Κεθάιαηα 8.815,30 0,00 

ύλνιν 1.192.087,00 948.702,00 
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Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρξήζε 2019 αλήιζε ζε έλα (1) άηνκν (2018 - 1 άηνκν). 

 

3.7  Κέξδε θαη δεκίεο από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία 

Από ηελ επηκέηξεζε ησλ νκνιόγσλ θαη ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ζηελ εύινγε αμία 

πξόθπςε θέξδνο € 248.713,87 ελώ θαηά ην 2017 ην αληίζηνηρν θέξδνο ήηαλ € 4.754,92. 

 

3.8 Λνηπά έζνδα θαη έμνδα 

  31.12.2018 31.12.2018 

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα από δηαγξαθή παξειζόλησλ 

ζρεκαηηζκέλσλ ππνρξεώζεσλ πνπ δελ εθηειέζηεθαλ 

0,00 36.037,94 

Πξόζηηκα  (114,58) (205,55) 

Λνηπά έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ (1.200,00) 0,00 

ύλνιν  (1.314,58) 35.832,39 

 

3.9 Ακνηβέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ/ πλδεδεκέλα κέξε 

Γελ ππάξρνπλ ακνηβέο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ λα πεξηιακβάλνληαη 

ζηα έμνδα γηα ηε ρξήζε 2019, όπσο θαη γηα θακία πξνεγνύκελε ρξήζε. 

 

 

Αζήλα 20 Απξηιίνπ 2020 

Ο  Πξόεδξνο  Ο Σακίαο Η Λνγίζηξηα 
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