
                                                                                                      
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (Ε.Α.Α.)                  
Σταδίου 29, Αθήνα Τ.Κ. 105 59                           Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021
Τηλ.            210 3314 100                                   Αριθ. πρωτ.οικ. 378/29-09-21
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           mail          eaa  @  eaa  .  gr               

              Προς: Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
 INTEΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           RLIFEΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΑΕΓΑ - Ν.Π.Ι.Δ.                                                                                                                       

                     Κοιν: 1) ΓΓΚΑ, Διεύθυνση Πρόσθετης 
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                              2) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θέμα: «Πόρισμα Αναλογιστικού Ελέγχου Οικονομικής Χρήσης 2019»
Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3029/2002, άρθρα 7 & 8 όπως αυτά ισχύουν.
2.Την Υπουργική Απόφαση Φ Επαγ.ασφ./οικ.16/9-4-2003 (ΦΕΚ Β’ 462, 17/4/2003)
όπως αυτή ισχύει.
3.Την  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 2019
για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE ΑΑΕΓΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Αρχή προκύπτει ότι :
Μέσα  στη  χρήση  2019,  το  Ταμείο  λειτούργησε  μόνο  το  δεύτερο  εξάμηνο,  με
αποτέλεσμα το πλήθος των μελών του (81) να είναι κάτω του ελάχιστου ορίου που
προβλέπεται από τη νομοθεσία. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 ο αριθμός
αυτός αυξήθηκε σε 362, βελτιώνοντας την εικόνα του Ταμείου. 
Στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι εισφορές
του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ύψους 8.130€, οι οποίες με βάση τις καταστατικές
διατάξεις εισπράττονται τον επόμενο μήνα από το μήνα αναφοράς.  
Το  Ταμείο  διατηρούσε  το  σύνολο  των  κεφαλαίων  κατά  την  31.12.2019   σε
καταθέσεις όψεως τοπικής συστημικής τράπεζας, με υπόλοιπο 469.308,11 ευρώ.
Το Ταμείο κατά την πρώτη χρήση εκτέθηκε σε λειτουργικούς και επενδυτικούς
κινδύνους λόγω της βραχυχρόνιας λειτουργίας  του.  

Η  αναλογιστική  λειτουργία  έγινε  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις
καταστατικές διατάξεις του Ταμείου. 
Το  Ταμείο  έχει  συστήσει  επαρκείς  τεχνικές  προβλέψεις  στο  σύνολο  της
δραστηριότητάς του και έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του με επαρκή περιουσιακά
στοιχεία.
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Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  συνεχίσει  να  λαμβάνει  μέριμνα  για  την
οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Ταμείου μέσα στα καταστατικά και
νομοθετικά πλαίσια.

Για την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Ε.Ε.Κουσκουνά
Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γραμματεία Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

Ριζεάκου Αναστασία
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