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Ισολογισμός
Ποσά σε €
31 Δεκεμβρίου 2020
Πάγιο ενεργητικό
Πάγια
Σύνολο Παγίων

31 Δεκεμβρίου 2019

19703.82
19703.82

0,00
0.00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Λοιπές απαιτήσεις

900.00

1,000.00

Προπληρωμένα έξοδα

4,662.00

300.00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

226,177.99

107,990.38

Σύνολο κυκλοφορούντων

231,739.99

109,290.38

Σύνολο ενεργητικού

251,443.81

109,290.38

Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέο

247,774.39

106,490.38

Σύνολο

247,774.39

106,490.38

Σύνολο Καθαρής Θέσης
Υποχρεώσεις

247,774.39

106,490.38

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1,299.42

Λοιποί φόροι-τέλη

2,370.00

2,800.00

Σύνολο

3,669.42

2,800.00

Σύνολο υποχρεώσεων

3,669.42

2,800.00

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
υποχρεώσεων

251,443.81

109,290.38

Καθαρή Θέση

0,00
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Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ποσά σε €
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

2020

2019

Έσοδα ασφαλιστικών εισφορών

239,280.00

185,775.00

Παροχές σε ασφαλισμένους

(728.00)

(9.00)

Μικτό αποτέλεσμα

238,552.00

185,766.00

Έξοδα διοίκησης

(97,116.35)

(79,084.02)

Λοιπά έξοδα και ζημίες

0,00

(105.32)

Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων

141,435.65

106,576.66

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

12.92

15.72

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(164.56)

(102.00)

Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

141,284.01

106,490.38
0,00

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

141,284.01

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

0,00

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

106,490.38

O Λογιστής

Σελίδα 4 από 6

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. - Ν.Π.Ι.Δ.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΕΛΠ στις 31/12/2020

Προσάρτημα - Επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020
1. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
1.1 Γενικές πληροφορίες
Το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. - Ν.Π.Ι.Δ.», εφεξής «Τ.Ε.Α ΥΠΑ» συστάθηκε στις 1
Φεβρουαρίου 2019 με το με το αριθμ.820/1.2.2019 συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο
συνέταξε και υπέγραψε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του
Ιωάννη

και

το

οποίο

καταχωρήθηκε

στο

ΦΕΚ

με

αριθμό

307,

Αριθμ.

Δ16/Φ.51020/οικ.4994/131, στις 7 Φεβρουαρίου 2019
Η έδρα του Τ.Ε.Α ΥΠΑ είναι στο Ελληνικό

του νομού Αττικής, επί της Λεωφόρου

Βουλιαγμένης 409.
Το Τ.Ε.Α ΥΠΑ ιδρύεται για αόριστο χρόνο σύμφωνα με το καταστατικό του. Το Τ.Ε.Α ΥΠΑ
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Τ.Ε.Α ΥΠΑ έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή
της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις ../../2021.
Η Διοίκηση του Τ.Ε.Α ΥΠΑ επιφορτίζεται με την αξιολόγηση της ικανότητας του να συνεχίσει
τη δραστηριότητά του και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Το Τ.Ε.Α ΥΠΑ ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014. Οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Τ.Ε.Α ΥΠΑ έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με
τον Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με τις απλοποιήσεις και απαλλαγές που προδιαγράφονται από
την κατηγορία ως πολύ μικρή οντότητα. Εντός της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020,
το Τ.Ε.Α ΥΠΑ δεν είχε τεθεί υπό εκκαθάριση. Σημειώνεται ότι τα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα του Τ.Ε.Α ΥΠΑ. Εντός της χρήσης δεν έγινε στρογγυλοποίηση ποσών στις οικονομικές
καταστάσεις.
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1.2 Λοιπές Πληροφορίες

1.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.

Δεν υφίσταται
2.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν υφίσταται

3.

Το ΤΕΑ ΥΠΑ έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει
της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του «Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας» («T.E.A. - Υ.Π.Α.»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2020, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση του «T.E.A. - Υ.Π.Α.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 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 Ελεγκτών για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από
το «T.E.A. - Υ.Π.Α.», 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.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του «T.E.A. - Υ.Π.Α.» δεν έχουν εξεταστεί από
τις φορολογικές αρχές από την έναρξη λειτουργίας μέχρι και την κλειόμενη χρήση 2020 Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Το «T.E.A. - Υ.Π.Α.» 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 αυτήτην πιθανή υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη
εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται να
σχηματιστεί. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεωνσύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που αυτό 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, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας του
«T.E.A. - Υ.Π.Α.» να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοιαπερίπτωση, τα θέματα
που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν αυτό είτε προτίθεται να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτήν την ενέργεια.

Ευθύνες Ελεγκτών 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
ελεγκτών, 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 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 «T.E.A. - Υ.Π.Α.».
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 «T.E.A. - Υ.Π.Α.» να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτών 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 ελεγκτών. Ωστόσο, μελλοντικά
γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το «T.E.A. - Υ.Π.Α.» 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 στο Διοικητικό Συμβούλιο, 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.
Αθήνα , 30 Ιουνίου 2021
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