
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ. χρήσεως 2017 Ποσά προηγ. xρήσεως 2016 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ. Ποσά προηγ.
Β ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις IΙΙ. Αποθεµατικά Κεφάλαια

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 92,02 92,00 0,02 80,00 79,99 0,01 1α. Αποθεµατικά Κλάδου Εφάπαξ 7.302.597,85 7.069.546,64

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και µακροπρόθεσµες 6. ∆ιαφορές αποτίµ. τίτλων στην τρέχ. αξία τους7.823.617,10 4.750.385,26
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Ίδια κεφάλαια αρ. 43 38.401,11 25.480,76
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 8.926.015,51 8.711.491,81 Σύνολο ιδιών Κεφαλαίων (ΑΙΙΙ) 15.164.616,06 11.845.412,66

Πλέον/Μείον: ∆ιαφορές αποτίµησης 6.056.643,32 2.983.411,48
14.982.658,83 11.694.903,29 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

3. Μη καταβληθείσες εισφορές 58.479,78 88.332,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΒΙΙ+ΒΙΙΙ) 14.982.658,85 11.694.903,30 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΙΙ. Απαιτήσεις 3. Επιταγές πληρωτέες 0,00 8.138,22

1. Ασφαλιστικές εισφορές 4. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 8,64
Απαιτήσεις για Σχηµατισµό Ιδίων Κεφαλαίων 3.546,39 5.601,28 5. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 298,77 0,00
Απαιτήσεις για Πίστωση Ατοµικών Λογαριασµών 54.873,39 82.710,72 7. Πιστωτές διάφοροι 10.596,60 13.863,15
Απαιτήσεις από Εισφορές Εγγραφής 60,00 58.479,78 20,00 88.332,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 10.895,37 22.010,01

3. Χρεώστες ∆ιάφοροι 1,99 13,14
58.481,77 88.345,14

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο 230,18 845,80
3. Καταθέσεις όψεως ταµιευτηρίου και προθεσµίας
 Καταθέσεις Όψεως και Ταµιευτηριου 192.620,41 192.620,41 171.660,43 171.660,43

192.850,59 172.506,23

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓIV) 251.332,36 260.851,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ) 15.233.991,21 11.955.754,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 15.233.991,21 11.955.754,67

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Ποσά κλειόµ. χρήσεως 2017 Ποσά προηγ. xρήσεως 2016 Ποσά κλειόµ. Ποσά προηγ.
Εισφορές µελών 729.260,00 725.240,00 χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Μείον: Παροχές 506.663,83 489.626,13 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) 245.976,54 146.664,69

222.596,17 235.613,87 Μείον: φόρος εισοδήµατος 4,98 8,31
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 43.223,40 42.849,41 Πλεόνασµα προς διάθεση 245.971,56 146.656,38

Μερικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 179.372,77 192.764,46 Η διάθεση του πλεονάσµατος γίνεται ως εξής:
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 67.516,43 20.197,03 Αποθεµατικό για πίστωση Ατοµικών Λογαριασ. 233.051,21 135.773,57
ΜEION: 1. Έξοδα και ζηµίες τίτλων πάγιας Αποθεµατικό Ιδίων Κεφαλαίων 12.920,35 10.882,81

επένδυσης και χρεογράφων 3.119,92 29.818,76 245.971,56 146.656,38

2. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.157,96 5.277,88 62.238,55 2.086,26 31.905,02 (11.707,99)
Ολικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 241.611,32 181.056,47
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 0,12
4. Έσοδα από αχρησιµ. προβλέψεις προηγ. Χρήσεων 29.852,22 0,00
Μείον: 2. Εξοδα προηγούµενων χρήσεων 25.487,00 25.487,00 4.365,22 34.391,90 34.391,90 (34.391,78)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) 245.976,54 146.664,69

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΟΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Α.∆.Τ.:ΧΟ62064/2001

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 21258

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΟΟ ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ -- ΚΚΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ ΕΕΦΦΑΑΠΠΑΑΞΞ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 13η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) (Ποσά σε Ευρώ)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.∆.Τ.: ΑΚ 120117/2011

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα µέλη του «Επαγγελµατικού Ταµείου Ασφάλισης Οικονοµολόγων - Κλάδος εφάπαξ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Γνώµη. Έχουµε ελέγξει τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του «Επαγγελµατικού Ταµείου Ασφάλισης Οικονοµολόγων-Κλάδος εφάπαξ» (το Ταµείο), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό  της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του «Επαγγελµατικού Ταµείου Ασφάλισης Οικονοµολόγων-Κλάδος εφάπαξ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική του
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Βάση Γνώµης. ∆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 τη γνώµη µας. Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, 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, γνω-
στοποιώντας 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 επι-
λογή 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. Σφάλ-
µατα 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 διε-
νεργώντας 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 συνεχί-
σει 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. Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της
Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί  σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν.
2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί  µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για το «Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης Οικονοµολόγων-Κλάδος εφάπαξ» και το περιβάλλον του, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρί-
βειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου.

Αθήνα,  27 Μαρτίου 2018

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
A.M. ΣΟΕΛ 125
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 24051

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΠΟΥΛΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αρ.Μ ΣΟΕΛ 39541

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ-Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης Οικονοµολόγων ΕΤΑΟ-Ν.Π.Ι.∆
Θέµα: Πόρισµα Αναλογιστικού Ελέγχου Χρήσης 2017

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3029/2002 άρθρο 7 & 8 όπως αυτά ισχύουν. 2. Την Υπουργική Απόφαση Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/9-4-2003 (ΦΕΚ 462 Β,17/4/2003) όπως αυτή ισχύει.  3. Tην Υπουργική Απόφαση Φ.51010/οικ.1893.15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β’ 178, 23/1/2015) όπως αυτή ισχύει. Εκδίδει το παρόν πόρισµα αναλογιστικού ελέγχου
της οικονοµικής χρήσης 2017, για το Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης Οικονοµολόγων ΕΤΑΟ-Ν.Π.Ι.∆. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Αρχή, προκύπτει ότι το Ταµείο έχει συστήσει επαρκή αποθέµατα στο σύνολο της δραστηριότητας του και έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του µε επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση.Η αναλογιστική
λειτουργία έγινε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου. Για τη διασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας του Ταµείου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΑΟ πρέπει να συνεχίσει να µεριµνά τόσο για την α ύξηση των µελών του όσο και την παρακολούθηση των ανείσπρακτων εισφορών του. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην κάλυψη
των εξόδων από τα αντίστοιχα έσοδα που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις. 

Για την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Ε.Ε. Κουσκουνά

Πρόεδρος 


