
462,28 462,21 0,07 462,28 462,21 0,07
0,07 0,07

II.
2.847,08 2.847,02 0,06 1.647,08 1.647,04 0,04

0,06 0,04

14.499.578,07 13.030.577,41
2.389.257,32 1.603.556,61

16.888.835,39 14.634.134,02
16.888.835,45 14.634.134,06

456,85 748,36
456,85 748,36

IV.

93,76 330,55

23,97 318,47

635.791,76 635.815,73 543.714,51 544.032,98
635.909,49 544.363,53

636.366,34 545.111,89

17.525.201,86 15.179.246,02

1.857.174,77 1.715.932,85

1.654.321,11 1.514.211,57

202.853,66 201.721,28

200.201,51 323.945,10

1.656.973,26 1.391.987,75
114.183,67 107.619,10

1.542.789,59 1.284.368,65
:

18.562,86 18.562,86 26.172,67 26.172,67

1.561.352,45 1.310.541,32

0,01 0,01 146,19 146,19

0,01 16,00
5.413,33 5.413,34 0,00 16,00

1.555.939,12 1.310.671,51

14.499.602,04 13.030.895,88

625.051,39 538.712,08

2.389.257,32 1.603.556,61
17.513.910,75 15.173.164,57

6.580,00 0,00
6.580,00 0,00

1.232,14 2.686,31

3.478,97 3.395,13
0,00 0,01

4.711,11 6.081,45

17.525.201,86 15.179.246,02

1.555.939,12 1.310.671,51

893,65 1.766,64

1.555.045,47 1.308.904,87

1.468.706,16 1.212.229,98
86.339,31 96.674,89

1.555.045,47 1.308.904,87

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ <<ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.∆.>>  

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του  <<ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.∆.>>, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελε-
σµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το Π.∆.80/1997 <<Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης>>, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 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 δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας,
µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 συνηµµένες Οικονοµι-
κές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του <<ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.∆.>> κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε το Π.∆.80/1997
<<Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης>>. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018
Ο Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής

Παναγιώτης  Β. Τριµπόνιας
Α. Μ. ΣΟΕΛ  14941

Θέµα: Πόρισµα Αναλογιστικού Ελέγχου Οικονοµικής Χρήσης 2016, Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Προσωπικού INTERAMERICAN ΤΕΑ-ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ-Ν.Π.Ι.∆.
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 ισχύσει. Eκδίδει το παρόν πόρι-
σµα αναλογιστικού ελέγχου της οικονοµικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017, για το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Προσωπικού INTERAMERICAN ΤΕΑ-ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ -Ν.Π.Ι.∆. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων που κατατέθηκαν  στην Αρχή, µε το σχετικό έγγραφο, µεαριθµ.πρωτ.οικ.115/22.02.2018, καθώς και τα συµπληρωµατικά
στοιχεία των µητρώων, προκύπτει ότι το Ταµείο έχει συστήσει επαρκή αποθέµατα στο σύνολο της δραστηριότητάς του και έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του µε επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση. Η οικονοµική λειτουργία έγινε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία τους κανόνες και τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου.

Για την Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Ε.Ε. Κουσκουνά

Πρόεδρος 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αρ. πρωτ.οικ.583/25.09.2018
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwarth International
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