
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2008 Ποσά Ποσά

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόµενης προηγούµενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2009 χρήσεως 2008

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙΙ. Aποθεµατικά Κεφάλαια

1. Απαιτήσεις από Εισφορές Αλληλοβοήθειας 3.250,00 1.000,00 1α. Αποθεµατικά Καταστατικού 243.504,24 158.077,69

6. Χρεώστες ∆ιάφοροι 56.173,17 8.461,68      Αποθεµατικά Φερεγγυότητας 15.102,00 11.088,00

59.423,17 9.461,68 6. ∆ιαφορές αποτίµησης τίτλων 

    στην τρέχουσα αξία 6.004,80 0,00

ΙΙΙ. Χρεόγραφα Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 264.611,04 169.165,69

2. Οµολογίες 199.324,80 0,00

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

IV. ∆ιαθέσιµα 2. Μη καταβληθείσες εισφορές 3.250,00 1.000,00

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

    Καταθέσεις Προθεσµίας 0,00 158.290,40

    Καταθέσεις Ταµιευτηρίου 0,08 0,08 0,08 158.290,48

0,08 158.290,48

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 258.748,05 167.752,16

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 9.112,99 2.681,70 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 268,17

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

5η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

(Ποσά σε Ευρώ)

2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 9.112,99 2.681,70 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 268,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆+Ε) 267.861,04 170.433,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 267.861,04 170.433,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

Ποσά Ποσά

κλειόµενης προηγούµενης

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2008 χρήσεως 2009 χρήσεως 2008

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 91.690,55 67.000,16

Ι. Εισφορές µελών 86.150,00 61.550,00

Καταβληθείσες Εισφορές Αλληλοβοήθειας 83.400,00 60.600,00 Η διάθεση του πλεονάσµατος γίνεται ως εξής:

Πλέον: Ανείσπρακτα Έσοδα Εισφορών Αλληλοβοήθειας 2.750,00 950,00 Αποθεµατικό Αλληλοβοήθειας 85.426,55 67.307,16

Μερικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 86.150,00 61.550,00 Αποθεµατικό Φερεγγυότητας 4.014,00 693,00

ΠΛΕΟΝ: Πρόβλεψη για µη καταβληθείσες εισφορές 2.250,00 -1.000,00

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.325,50 7.111,29 91.690,55 67.000,16

ΜΕΙΟΝ:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 534,95 5.790,55 711,13 6.400,16

Ολικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα) 91.940,55 67.950,16

ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -250,00 -950,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα) 91.690,55 67.000,16

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Α.∆.Τ. Ξ 363899/1987 Α.∆.Τ. ΧΟ 62064/2001 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 24412

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΣΤΑ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τα µέλη του «Επαγγελµατικού Ταµείου Ασφάλισης Οικονοµολόγων - Κλάδος Αλληλοβοηθείας»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του «Επαγγελµατικού Ταµείου Ασφάλισηs Οικονοµολόγων - Κλάδος Αλληλοβοηθείας» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει
ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του Ταµείου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Ταµείου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του κλάδου αλληλοβοηθείας του Ταµείου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
ΘέµαΈµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του Ταµείου που αποφασίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των µελών στις 11/6 /2009 δεν έχουν εγκριθεί µέχρι την ηµεροµηνία
χορηγήσεως της παρούσας από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αρ.Μ ΣΟΕΛ 12051 Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 13681

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

µέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του «Επαγγελµατικού Ταµείου Ασφάλισηs Οικονοµολόγων - Κλάδος Αλληλοβοηθείας» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει
ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του Ταµείου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Ταµείου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του κλάδου αλληλοβοηθείας του Ταµείου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
ΘέµαΈµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του Ταµείου που αποφασίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των µελών στις 11/6 /2009 δεν έχουν εγκριθεί µέχρι την ηµεροµηνία
χορηγήσεως της παρούσας από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.


