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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 

Προς τα μέλη του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ)» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ)» (το Ταμείο), 
οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και 
τις καταστάσεις 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 «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ)» (το Ταμείο) κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2020, 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 του Ν.4308/2014.    

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 τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και τις διατάξεις του Ν.4308/2014,  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. 
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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 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 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 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 χρήσεως 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. 
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 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 Διαχείρισης του 
Διοικητικού 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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Κ.Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ 
ΤΣΑΚΟΥ)» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

 

ΑΘΗΝΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 
 

 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  Ν.  ΓΚΙΠΑΛΗΣ 
 

 

 

 

 

 

    Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

            Α.Μ. ΣΟΕΛ 24051 
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  
 

Κύριοι Σύμβουλοι, 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό του Ταμείου, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα του 

Ταμείου κατά την χρήση που έληξε στις 31/12/2020 και τις προοπτικές της για την επόμενη χρήση. 

1. ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Για την χρήση που έκλεισε το Ταμείο, τα έσοδα από εισφορές από τις εργοδότριες εταιρείες και 

από τους ασφαλισμένους παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2019, ωστόσο το ενδιαφέρον και η στήριξη 

στο σκοπό του Ταμείου είναι εμφανής λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έλαβαν χώρα στην χώρα 

μας και σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας Covid-19.  

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση της Διοίκησης του Ομίλου Τσάκου να 

ενδυναμώσει τη σχέση του Ομίλου με τα στελέχη και το προσωπικό του, προκειμένου για την επίτευξη 

εργασιακής ασφάλειας μέσω της χορήγησης εφ’ άπαξ επικουρικής συνταξιοδοτικής παροχής στα μέλη 

του Ταμείου, σημειώνουμε ότι: 

α) Εντός του 2020 εγγράφηκαν 377 (319 το 2019) νέα μέλη και από τη σύσταση του Ταμείου έως 

την 31/12/2020 είχαν εγγραφεί συνολικά 931 (554 το 2019) ενεργά μέλη, 

β) Το ενεργητικό του Ταμείου στις 31/12/2020 ανέρχεται σε 2.907.416,56€ έναντι 1.511.124,86€ 

το 2019.         

γ) Το τελικό πλεόνασμα της χρήσης 2020 ανέρχεται στο ποσό των 1.307.123,29 €. 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Τα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών (εισφορές μελών) για πίστωση ατομικών λογαριασμών της 

χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 1.248.049,98€ έναντι 1.250.908,49 € το 

2019, περιλαμβανομένων των τακτικών και εκτάκτων εισφορών εργοδοτριών εταιρειών και 

ασφαλισμένων του ταμείου. 

  



ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ  ΤΣΑΚΟΥ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΕΛΠ στις 31/12/2020 

Σελίδα 6 από 10 

 

Συγκεκριμένα τα σημαντικότερα κονδύλια του Ισολογισμού  διακυμάνθηκαν ως εξής:  

 ΧΡΗΣΗ 2020 ΧΡΗΣΗ 2019 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 259.296,87 € 234.905,72 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 2.744.269,12 € 1.453.255,45 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 25.671,04 € 9.561,42 € 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50.029,83 € 7.365,55 € 

ΈΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1.248.049,98 € 1.250.908,49 € 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 60.000,00 € 44.980,00 € 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 50.502,09 € 42.694,37 € 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 0,00 € 350,94 € 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 1.307.123,29 € 1.263.053,41 € 

 
 

 

 

Οι δαπάνες για τη λειτουργία του Ταμείου ανήλθαν σε Ευρώ 52.808 (Ευρώ 57.491 ως 

προϋπολογισμός), επί σωρευμένων Αποθεματικών Ευρώ 2.744.269,12 ή ποσοστό 2,01%. 
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Οι δαπάνες λειτουργίας του Ταμείου, εντός του 2020, παρέμειναν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, 

πάντα στα πλαίσια του σεβασμού προς τις Εργοδότριες Εταιρείες και τη Διοίκησης του Ομίλου Τσάκου 

και με γνώμονα την επίτευξη του καλύτερου δυνατού και ποιοτικού αποτελέσματος βάσει των 

απαιτήσεων, όπως προδιαγράφονται από τη Νομοθεσία που διέπει τα Επαγγελματικά Ταμεία και 

ιδιαίτερα τα μη αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία. 
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3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Τα ελεύθερα διαθέσιμα του Ταμείου την 31/12/2020 αφορούσαν σε καταθέσεις όψεως και 

ανέρχονταν σε 259.296,87€.  

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Το Ταμείο την 31/12/2020 είχε στην κατοχή του συνάλλαγμα ποσού $34.090,11, το οποίο αποτιμάται 

σε Ευρώ 27.781,04. 

5. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και του συνοδεύοντα αυτόν 
λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 

a. Όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού έχουν απογραφεί βάσει των πραγματικών λογιστικών 
εγγραφών του Ταμείου, όπως αυτές παρουσιάζονται σε όλα τα τηρηθέντα, σύμφωνα με 
τα Ε.Λ.Π., λογιστικά βιβλία. 

b. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του 
δουλευμένου.  

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Εντός της περιόδου από την 31/12/2020 έως και σήμερα τα ενεργά εγγεγραμμένα μέλη ανέρχονται σε 
949 έναντι 931 την 31.12.2020. 

    Δεν συνέβησαν γεγονότα που να δημιουργούν ζημιές ούτε προβλέπεται να προκύψουν στο μέλλον που 
να αφορούν τις εργασίες της κλειόμενης χρήσης. 

 

                 Αθήνα, 27 Απριλίου 2021 

              

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ.Σ. 
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Ισολογισμός   
 

Ποσά σε €         

  Σημ. 
31 Δεκεμβρίου 

2020   
31 Δεκεμβρίου 

2019 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία         

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (κόστος) 3 2.151.836,79   1.128.630,77 
Διαφορές επιμέτρησης στην εύλογη αξία   87.446,57   40.942,44 

Εύλογη αξία διαθεσίμων για πώληση   2.239.283,36   1.169.573,21 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   2.239.283,36   1.169.573,21 
          
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές         
Δουλευμένα έσοδα περιόδου   5.500,51   5.555,06 
Λοιπές απαιτήσεις   3.335,82   1.090,87 
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία   400.000,00   100.000,00 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4 259.296,87   234.905,72 

Σύνολο κυκλοφορούντων   668.133,20   341.551,65 

Σύνολο ενεργητικού   2.907.416,56   1.511.124,86 

          

Καθαρή Θέση         

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο         
Αποθεματικά κλάδου εφάπαξ (τεχνικό απόθεμα  
συνταξιοδοτικών παροχών) 

 
5 

 
2.744.269,12 

  
 

1.453.255,45 
Αποθεματικά Ιδίων Κεφαλαίων 5 25.671,04   9.561,42 
Αποθεματικά αποτίμησης διαθεσίμων προς πώληση 
χρεογράφων 

5 87.446,57   40.942,44 

Σύνολο   2.857.386,73   1.503.759,31 

Σύνολο Καθαρής Θέσης   2.857.386,73   1.503.759,31 

Υποχρεώσεις         

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι   15.184,29   883,37 

Λοιπές υποχρεώσεις   33.862,05   5.609,26 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   983,49   872,92 

Σύνολο   50.029,83   7.365,55 

Σύνολο υποχρεώσεων   50.029,83   7.365,55 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων   2.907.416,56   1.511.124,86 

 
 
 
Οι συνημμένες επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις από σελίδα 13 έως 22 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτών των libertyοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 
 

Ποσά σε € 

        

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου   2020   2019 

  Σημ.       

Έσοδα ασφαλιστικών εισφορών 6 1.248.049,98   1.250.908,49 

Παροχές σε ασφαλισμένους   (2.353,56)   - 

Μικτό αποτέλεσμα   1.245.696,42   1.250.908,49 

Εισφορές για σχηματισμό Ιδίων Κεφαλαίων   60.000,00   44.980,00 

    1.305.696,42   1.295.888,49 

Έξοδα διοίκησης 7 (50.502,09)   (42.694,37) 

Έξοδα διάθεσης 7 -   (350,94) 

Αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες   1.255.194,33   1.252.843,18 

Λοιπά έξοδα και ζημιές   (5.861,70)   (691,75) 

Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων   1.249.332,63   1.252.151,43 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 8 81.897,88   13.792,07 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8 (8.922,93)   (2.006,72) 

Αποτελέσματα προ φόρων   1.322.307,58   1.263.936,78 

Φόρος εισοδήματος   (15.184,29)   (883,37) 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους   1.307.123,29   1.263.053,41 

 
 
Οι συνημμένες επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις από σελίδα 13 έως 22 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Η  Λογίστρια 

   

 
 

  
Αναστασία Παγκάλου 

Α.Τ. ΑΜ  171026 / 
Αρ. Αδείας  116319 

Liberty Taxpros ΜΙΚΕ 
 

 


