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ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

01.01.2010 - 31.12.2010 

 

Κύριοι Συνέταιροι, 

Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό του Συνεταιρισµού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σας 
υποβάλλει την παρούσα έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση που έληξε στις 
31/12/2010. 
 

Σύσταση και σκοπός 

 

Ο «Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισµός Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλµαν η «Γενική Πανελλαδική» 

Συν.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα. 

Η έδρα του Συνεταιρισµού είναι η Αθήνα επί της  οδού Βουλής Αρ.  7. 

Σκοπός του Συνεταιρισµού είναι η δια παντός νοµίµου τρόπου διευκόλυνση των µελών του για την 

πληρέστερη και επωφελέστερη αλληλασφάλιση και αντασφάλιση των αυτοκινήτων τους, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο 1ο άρθρο του καταστατικού του. 

 

Απεικόνιση οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Τα ανωτέρω πρότυπα απαιτούν όπως, για σκοπούς 

συγκρισιµότητας, απεικονιστούν και οι οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 

σύµφωνα µε τα ίδια πρότυπα. Για το σκοπό αυτό έγινε αναµόρφωση των οικονοµικών 

καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης. 
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Αποτελέσµατα χρήσης 

 

Κατά την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε κέρδος προ φόρων 
1.036.979,95 € έναντι 413.452,28 € για το 2009.. Το αποτέλεσµα κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικό 
δεδοµένου ότι τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ποσοστό 151% σε σχέση µε εκείνα του 
2009. Προοπτική και στόχος για το έτος 2011 αποτελεί η ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων του 
Συνεταιρισµού µέσω της διατήρησης της κερδοφορίας του και της είσπραξης µέρους του 
οφειλόµενου Συνεταιρικού Κεφαλαίου. 
 
 
Πρόταση διανοµής κερδών 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει όπως τα καθαρά κέρδη που αποµένουν µετά τους φόρους 

παραµείνουν ως αποθεµατικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Συνεταιρισµού. Ως εκ 

τούτου δεν προτείνει την πληρωµή µερίσµατος. 

 

Επισκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 

δραστηριοτήτων του Συνεταιρισµού 

 

Επίδοση δραστηριοτήτων 

 

Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης 2010, (01/01/2010-31/12/2010), ο συνεταιρισµός, παρ’ 

όλη την οικονοµική ύφεση που επικράτησε στην Εθνική Οικονοµία, αύξησε το κύκλο των εργασιών 

του. Οι Συνεταιρικές µερίδες στις 31/12/2010 ήταν 3055 έναντι 2559 που ήταν στις 31/12/2009, 

δηλαδή υπήρξε µία αύξηση κατά 496 συνεταιρικές µερίδες ή  20% περίπου. Η αύξηση αυτή 

αντανακλάται στην αύξηση των εσόδων  για το έτος 2010 έναντι του έτους 2009. Το γεγονός αυτό 

σε συνδυασµό µε την σηµαντική µείωση των ασφαλιστικών προβλέψεων για ζηµίες συνέτεινε στην 

κατακόρυφη αύξηση των κερδών προ φορολογίας.    

 

Τρέχουσα οικονοµική κατάσταση 

 

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισµού στις 31/12/2010 ήταν 14.454.224,35 €.  

Τα  ίδια κεφάλαια του συνεταιρισµού αυξήθηκαν κατά 1.475.591,26 €.  Η αύξηση αυτή προήλθε 

από την αύξηση των µελών του Συνεταιρισµού, την αποθεµατοποίηση των κερδών µετά την 

φορολογία καθώς και από την υπεραξία που προέκυψε από την επανεκτίµηση των ακινήτων.   
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∆έσµευση περιουσιακών στοιχείων για εξασφάλιση ασφαλιστικών προβλέψεων για ζηµίες 

 

Εντός της χρήσης 2010 ο Συνεταιρισµός υπήχθηκε στην εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος και ως 

εκ τούτου πρέπει να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανόνες που αφορούν την λειτουργία των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά ο Συνεταιρισµός έχει δεσµεύσει περιουσιακά 

στοιχεία ύψους 4.391.929,91 € για την κάλυψη των ζηµιών που προέρχονται από τις ασφαλιστικές 

συµβάσεις που έχει εκδώσει ο Συνεταιρισµός.  

 

Προβλεπόµενη εξέλιξη 

 

Λαµβανοµένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης της  εθνικής οικονοµίας δεν προβλέπονται 

σηµαντικές εξελίξεις.  

Εν τούτοις το διοικητικό συµβούλιο στην προσπάθειά του για επέκταση των δραστηριοτήτων του 

Συνεταιρισµού λειτούργησε εντός του 2011 υποκατάστηµα στην Θεσσαλονίκη.   

 

Οφειλόµενο κεφάλαιο 

 

Το διοικητικό συµβούλιο λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ενίσχυση της οικονοµικής θέσης του 

Συνεταιρισµού ειδικότερα δε όσον αφορά το θέµα της ταµειακής του επάρκειας . Ως εκ τούτου θα 

εντείνει τις ενέργειές του για την είσπραξη του αναληφθέντος κεφαλαίου και µη καταβληθέντος. 

∆εδοµένου ότι το οφειλόµενο κεφάλαιο στις 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό των 2.416.780,17 € η 

ταµειακή θέση του Συνεταιρισµού θα ενισχυθεί σηµαντικά αν το ανωτέρω ποσό εισπραχθεί εντός 

της χρήσης 2011.  Εισπραττοµένου του ανωτέρω ποσού ο Συνεταιρισµός θα είναι εις θέση να 

αποφύγει δυσάρεστες επιδράσεις που πιθανόν να υπάρξουν από πιθανή χειροτέρευση της 

Εθνικής Οικονοµίας. 

 

Γεγονότα µεταγενέστερα της οικονοµικής θέσης 

 

∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

που να επηρεάζουν την οικονοµική θέση του Συνεταιρισµού στις 31/12/2010. 
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Ανεξάρτητοι ελεγκτές 

 

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές NEXIA EUROSTATUS Α.Ε.  εξεδήλωσαν την επιθυµία να συνεχίσουν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το διοικητικό  συµβούλιο να 

καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2011 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Θεόδωρος Καραµήτρος 
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ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς  
 
Τους κ. συνεταίρους του «Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισµού Ιδιοκτητών Πούλµαν ‘Γενική 
Πανελλαδική’ Συν. Π.Ε. 
 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων: 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του «Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισµού 
Ιδιοκτητών Πούλµαν ‘Γενική Πανελλαδική’ Συν. Π.Ε.» που αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίoυ 2010, την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της  χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.  
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις: 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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 ελεγκτή: 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση 
τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο 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 έλεγχός περιλαµβάνει 
την 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  συνεταιρισµού, µε σκοπό 
το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του συνεταιρισµού. 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. 
 
Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη: 
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 
1. Οι σχηµατισθείσες από το Συνεταιρισµό προβλέψεις για επισφάλειες, κατά την εκτίµησή µας, 
υπολείπονται κατά 120.000,00 € αυτών που εµείς θεωρούµε εύλογες. Ως εκ τούτου οι απαιτήσεις 
και τα ίδια κεφάλαια είναι ισόποσα αυξηµένα. 
3.  Το κονδύλι 1.833.809,30 € αφορά το κόστος κτήσης των συνεταιρικών µερίδων στον 
ανωτεροβάθµιο συνεταιρισµό «Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισµός Ιδιοκτητών 
Αυτοκινήτων ∆ηµοσίας Χρήσεως Συν.Π.Ε. του οποίου οι οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται απο 
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ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των συνεταιρικών µεριδίων αυτών µε 
βάση τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010 ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 
1.267.028,38 €. ∆εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης αυτών των συνεταιρικών µεριδίων για 
την προκύπτουσα διαφορά ποσού εκ 566.780,95 €, µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού, 
τα συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα 
αυξηµένα.  
 
Γνώµη µε επιφύλαξη: 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην 
παράγραφο «Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του συνεταιρισµού κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2010, την χρηµατοοικονοµική του επίδοση και τις ταµειακές του ροές για τη χρήση 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
Όπως αυτά  έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων: 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 
43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Άλλο θέµα 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης έχουν ελεγχθεί από άλλο ορκωτό ελεγκτή 
λογιστή ο οποίος διατύπωσε γνώµη µε επιφύλαξη για τα πιο κάτω θέµατα: 
Α. Μη σχηµατισµό πρόβλεψης για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε τις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007,2008 και 2009. 
Β. Η σχηµατισθείσα από το συνεταιρισµό πρόβλεψη για επισφάλειες υπολείπονταν κατά 
74.000,00 € κατά την εκτίµησή του. 
Γ. Μη σχηµατισµό πρόβλεψης υποτίµησης της συµµετοχής στον «Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό 
Συνεταιρισµό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ∆ηµοσίας Χρήσεως Συν. Π.Ε.» κατά το ποσό των 
701.797,13 €. 
Η έκθεση ελέγχου επί της προηγούµενης χρήσης εκδόθηκε στις 04 Ιουνίου 2010. 
 
 
Αθήνα 08 Ιουλίου 2011 
 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής   
 
Αντώνιος Μ. Χαραλαµπίδης 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 18041 
 
ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS Α.Ε. 
Αµβροσίου Φραντζή 34 
Νέος Κόσµος, Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 141 
Member of 
NEXIA INTERNATIONAL 
  



9 
 

ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ      

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01/01/2010-31/12/2010)     

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ                   

              31.12.2010 31.12.2009     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                   

Οφειλόµενο συνεταιρικό κεφάλαιο       2.416.780,17 2.750.467,37     

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία         1.781.103,23 1.799.920,08     

Έξοδα και προβλέψεις εσόδων επόµενων χρήσεων     100.442,98 86.935,44     

Συµµετοχή σε ανωτεροβάθµιο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισµό   1.833.809,30 1.833.809,30     

Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση       0,00 29.813,25     

Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές απαιτήσεις     3.636.929,89 2.505.834,56     

∆εσµευµένες καταθέσεις για κάλυψη τεχνικών αποθεµάτων   3.087.565,88 0,00     

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα         1.597.592,90 3.727.408,17     

              14.454.224,35 12.734.188,17     

I∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

Ίδια κεφάλαια                   

Συνεταιρικό κεφάλαιο          4.393.090,00 3.679.842,00     

Αποθεµατικά           2.006.045,59 1.858.820,21     

Αποτελέσµατα εις νέον         850.712,03 253.594,15     

              7.249.847,62 5.792.256,36     

Υποχρεώσεις                   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις                 

Τραπεζικό δάνειο           540.000,00 660.000,00     

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις       65.900,70 69.623,67     

              605.900,70 729.623,67     

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις                 

Τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζηµιών       4.698.477,61 4.238.836,52     

Λοιπές υποχρεώσεις         1.349.194,68 1.670.583,14     

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός         120.000,00 120.000,00     
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Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων     117.455,94 77.645,14     

Φόρος εισοδήµατος           313.347,80 105.243,34     

              6.598.476,03 6.212.308,14     

                      

Σύνολο υποχρεώσεων         7.204.376,73 6.941.931,81     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων     14.454.224,35 12.734.188,17     
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ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ   

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01/01/2010-31/12/2010)   

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ   

            31.12.2010 31.12.2009   

∆ουλευµένα (µικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα   5.465.695,77 5.054.693,35   

Μείον: Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα     -1.558.913,74 -1.226.911,57   

Καθαρά δουλευµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα   3.906.782,03 3.827.781,78   

Λοιπά έσοδα επενδύσεων       118.494,49 105.838,83   

Λοιπά έσοδα         225.068,87 282.467,91   

            4.250.345,39 4.216.088,52   

                  

Αποζηµιώσεις ασφαλισµένων       -1.927.794,90 -1.752.439,96   

Προµήθειες παραγωγής        -290.867,64 -220.125,81   

Μείωση (αύξηση) τεχνικών και ασφαλιστικών προβλέψεων 368.221,58 -763.434,64   

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης       -1.330.060,37 -1.021.084,55   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα       -25.376,49 -35.438,92   

Λοιπά έξοδα         -7.487,62 -10.112,36   

Κέρδη προ φόρων         1.036.979,95 413.452,28   

Φόροι           -407.697,66 -145.747,38   

Κέρδη µετά από φόρους       629.282,29 267.704,90   

Λοιπά συνολικά έσοδα       0,00 0,00   

            629.282,29 267.704,90   
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ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 

ΣΥΝ.Π.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01/01/2010-31/12/2010)   

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ   

            31.12.2010 31.12.2009   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ             

Εισπραγµένα ακαθάριστα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα και         

δικαιώµατα συµβολαίων         5.740.669,00 6.399.498,00   

Πληρωµές αντασφαλίστρων       -1.049.478,00 -1.279.141,00   

Πληρωµές ασφαλιστικών αποζηµιώσεων     -2.083.843,00 -1.977.586,00   

Είσπραξη από αντασφαλιστές για ζηµιές     147.230,00 101.400,00   

Πληρωµές εξόδων πρόσκτησης (Προµήθειες και λοιπά)   -335.945,00 -839.689,00   

Εισπραγµένες προµήθειες από αντασφαλιστές     216.338,00 251.027,00   

Πληρωµές φόρων και τελών ασφαλιστηρίων συµβολαίων         

και υποχρεωτικών εισφορών       -685.833,00 -696.557,00   

∆ιάφορα έξοδα/έσοδα και λοιπά στοιχεία     -1.570.032,00 -837.393,00   

Εισπραχθέντα µερίσµατα, τόκοι και ενοίκια από            

περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική          

τοποθέτηση           134.910,00 108.360,00   

∆έσµευση ταµείου και ταµειακών ισοδύναµων για          

κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων (ασφαλιστική τοποθέτηση)   -3.087.566,00 0,00   

Πληρωµές φόρου εισοδήµατος       -244.003,00 -140.656,00   

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   -2.817.553,00 1.089.263,00   

                  

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ             

Πληρωµές για απόκτηση ενσώµατων παγίων και άυλων στοιχείων -367.441,00 -73.068,00   

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων και άυλων στοιχείων 38.559,00 0,00   

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   -328.882,00 -73.068,00   
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ           

Εισπράξεις/Πληρωµές από αύξηση/µείωση του            

συνεταιρικού κεφαλαίου         1.161.996,00 19.843,00   

Πληρωµές για δάνεια και τόκους       -145.376,00 -155.439,00   

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 1.016.620,00 -135.596,00   

                  

Καθαρή αύξηση ταµείου και ταµειακών ισοδυνάµων   -2.129.815,00 880.599,00   

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης   3.727.408,00 2.846.809,00   

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης   1.597.593,00 3.727.408,00   

 
  



14 
 

ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 

ΣΥΝ.Π.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01/01/2010-31/12/2010) 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

          Συνεταιρικό κεφάλαιο   

       

Αποτελέσµατα   

              Αναληφθέν 

     

Αναληφθέν     Αποθεµατικά εις νέο       Σύνολο 

             και 

    

οφειλόµενο       

             καταβληθέν         

Υπόλοιπα 

01/01/2009   900.203,35 2.076.456,65 1.585.750,06 0,00 4.562.410,06 

Αύξηση 

συνεταιρικού 

κεφαλαίου   121.203,28 674.010,72     795.214,00 

Μείωση 

συνεταιρικού 

κεφαλαίου   -92.032,00       -92.032,00 

Αποθεµατικό από επανεκτίµηση παγίων   268.287,68   268.287,68 

∆ιαφορά 

εισπράξεων/πληρωµών            

αποθεµατικών από/προς συνεταίρους   -9.328,28   -9.328,28 

Κέρδη µετά από 

φόρους       14.110,75 253.594,15 267.704,90 

Υπόλοιπα 

31/12/2009   929.374,63 2.750.467,37 1.858.820,21 253.594,15 5.792.256,36 

Αύξηση 

συνεταιρικού 

κεφαλαίου   2.464.732,00       2.464.732,00 

Είσπραξη 

οφειλόµενου   333.687,00 -333.687,00     0,00 

Μείωση 

συνεταιρικού 

κεφαλαίου   -1.751.484,00       -1.751.484,00 
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∆ιαφορά 

εισπράξεων/πληρωµών  

αποθεµατικών από/προς συνεταίρους   115.060,97   115.060,97 

Κέρδη µετά από 

φόρους       32.164,41 597.117,88 629.282,29 

Υπόλοιπα 

31/12/2010   1.976.309,63 2.416.780,37 2.006.045,59 850.712,03 7.249.847,62 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ 

 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο Συνεταιρισµός ιδρύθηκε το 1978 µε βάση την εγκριτική απόφαση 57437/1978 του Νοµάρχη Αττικής (∆ιεύθυνσης 

Εργασίας)  ως Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Αστικών Συνεταιρισµών σε 

συνδυασµό µε το Ν.∆. 400/1970 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, τον Ν. 2496/1997  περί ασφαλιστικής 

συµβάσεως, τον Ν.∆, 102/1973 περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελούµενων επιβατικών 

συγκοινωνιών, το Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ αυτοκινητικών ατυχηµάτων αστικής ευθύνης και 

του Ν. 2696/1999 για την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Η εγγεγραµµένη έδρα του Συνεταιρισµού είναι στην οδό Βουλής 7, Αθήνα. 

Ο καταστατικός σκοπός του Συνεταιρισµού είναι η άσκηση αµοιβαίας ασφάλισης ή αλληλασφάλισης των οχηµάτων των 

µελών του.  

Η καταστατική διάρκεια του Συνεταιρισµού είναι 60ετής, δυναµένη να παραταθεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, 

λαµβανοµένη ένα έτος προ της λήξεως της διάρκειας αυτού. 

Συνεταίροι µπορούν να γίνουν µόνο επαγγελµατίες αυτοκινητιστές, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ∆ηµοσίας Χρήσεως που τα 

αυτοκίνητά τους είναι µόνο τουριστικά λεωφορεία  ‘πούλµαν’, καθώς και εταιρείες αυτοκινητιστών λεωφορείων 

‘πούλµαν’. 

 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν από το Συνεταιρισµό αναφορικά µε στοιχεία που κρίνονται σηµαντικά ή 

ουσιώδη για τα αποτελέσµατα χρήσης και για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

2.1 Βάση ετοιµασίας 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την 

επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 
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2.2 ∆ήλωση συµµόρφωσης 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.3 Εκτιµήσεις και παραδοχές 

 

Η  σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα  ∆ΠΧΑ, προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και 

παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση των διαθέσιµων πληροφοριών και η άσκηση 

εκτιµήσεων και παραδοχών στην εφαρµογή λογιστικών αρχών, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για την διενέργεια  

εκτιµήσεων στις ακόλουθες περιοχές: 

 

• συµµετοχές σε άλλους συνεταιρισµούς,  

• υποχρεώσεις στο προσωπικό κατά την συνταξιοδότησή του,  

• ασφαλιστικά αποθέµατα,  

• προβλέψεις αποµείωσης ασφαλιστικών και λοιπών απαιτήσεων,   

• υποχρεώσεις για αναβαλλόµενους φόρους, 

• ενδεχόµενες υποχρεώσεις από δικαστικές υποθέσεις, 

• ανοικτές φορολογικές χρήσεις.  
 

Τα  µελλοντικά αποτελέσµατα  ενδέχεται  να διαφέρουν από τα δηµοσιευµένα. 

 

2.4 Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει δεδουλευµένα ασφάλιστρα µε βάση τα εγγεγραµµένα ασφαλιστήρια συµβόλαια.  

 

2.5 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται στην τιµή κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις, εκτός από τη γή 

και τα κτίρια που παρουσιάζονται σε επανεκτιµηµένη αξία. Το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση  έγινε µέσω της 

κατάστασης  συνολικού εισοδήµατος.  Σηµαντικές δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα κτίρια που θα αποφέρουν 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στον Συνεταιρισµό κεφαλαιοποιούνται, ενώ οι δαπάνες επιδιόρθωσης και συντήρησης που 

γίνονται για την επαναφορά ή διατήρηση των µελλοντικών οικονοµικών ωφεληµάτων που αναµένονται  από τα κτίρια 

λογίζονται ως έξοδο στην χρήση που πραγµατοποιούνται. 
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2.6 Αποσβέσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 

 

∆εν λογίζεται απόσβεση στα οικόπεδα 

Τα υπόλοιπα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στην τιµή κτήσης ή επανεκτίµησης  σύµφωνα µε τη 

σταθερή µέθοδο ως εξής: 

 

Κτίρια          5% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός     20% 

Μεταφορικά µέσα        15% 

Ηλεκτρονικός εξοπλισµός       30% 

 

Η υπολειµµατική αξία υπολογίζεται µηδενική. 

 

2.7 Χρηµατοδοτικά έξοδα 

 

Τα χρηµατοδοτικά έξοδα περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους επί του δανείου που έχει ληφθεί από τράπεζα για την 

χρηµατοδότηση της αγοράς των γραφείων του Συνεταιρισµού. 

  

2.8 Φορολογία 

 

Η φορολογία αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία.. 

 

Τρέχουσα φορολογία 

Η τρέχουσα φορολογία προκύπτει αν στο φορολογητέο εισόδηµα της χρήσης εφαρµοστεί ο ισχύον για τη χρήση 

φορολογικός συντελεστής. 

 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Η αναβαλλόµενη φορολογία  προκύπτει αν στις προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικών ποσών και των αντίστοιχων 

ποσών για φορολογικούς σκοπούς εφαρµοστεί ο φορολογικός συντελεστής που αναµένεται να ισχύει όταν το ενεργητικό 

ρευστοποιηθεί ή η υποχρέωση εξοφληθεί.  

 

 

2.9 Προβλέψεις-γενικές 
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Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Συνεταιρισµός έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως 

αποτέλεσµα γεγονότων που έχουν προηγηθεί και είναι πιθανόν να υπάρξουν εκροές οικονοµικών πόρων για διευθέτηση 

της υποχρέωσης και µπορεί να γίνει ένας αξιόπιστος υπολογισµός της υποχρέωσης. 

 

2.10 Ασφαλιστικές προβλέψεις 

 

Ασφαλιστικές προβλέψεις είναι οι καθαρές συµβατικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού οι οποίες πηγάζουν από τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αναλύονται στις ακόλουθες κυριότερες κατηγορίες: 

 

Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα: περιλαµβάνουν την αναλογία των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων που 

αφορούν τις επόµενες χρήσεις των συµβολαίων που είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις: είναι εκείνες που σχηµατίζονται την ηµεροµηνία κλεισίµατος των 

οικονοµικών καταστάσεων, για την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους, που έχουν επέλθει 

µέχρι την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ή όχι δηλωθεί, για τους οποίους δεν 

έχουν καταβληθεί τα σχετικά ποσά των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων και των συναφών εξόδων ή δεν έχει 

προσδιοριστεί το ακριβές ύψος τους ή αµφισβητείται η έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής επιχειρήσεως. Το ύψος της 

εκτιµώµενης πρόβλεψης προσδιορίζεται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων, όπως πραγµατογνωµοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις. 

Επίσης, οι προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις προσαυξάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Απόφασης 3/133/18-

11-2008 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α), ανά κλάδο ασφάλισης, από τον Υπεύθυνο 

Αναλογιστή, κατά το ποσόν που απαιτείται, υπολογιζόµενο µε τη µέθοδο της «συλλογικής βάσης ζηµιών» για την 

κάλυψη των ακόλουθων προβλέψεων: α) Πρόβλεψη για ζηµιές που έχουν συµβεί και δεν έχουν αναγγελθεί στην 

ασφαλιστική Εταιρία κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων (I.B.N.R.) καθώς και τα άµεσα 

έξοδα διακανονισµού που εκτιµάται ότι θα προκύψουν µέχρι τον τελικό διακανονισµό από την Εταιρεία των αξιώσεων 

αυτών β) Πρόβλεψη για τη µελλοντική εξέλιξη του συνολικού ποσού που θα απαιτηθεί, πλέον εκείνου που ήδη 

σχηµατίστηκε µε τη µέθοδο «φάκελο προς φάκελο» για την πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών αποζηµιώσεων και άµεσων 

εξόδων διακανονισµού τα οποία αναµένεται ότι θα προκύψουν για τον τελικό διακανονισµό από το Συνεταιρισµό όλων 

των αξιώσεων από δηλωθέντες και µη κινδύνους που έχουν επέλθει κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού του ΑΕΖ και γ) 

Το ΑΕΖ που υπολογίστηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 της ανωτέρω απόφασης προσαυξάνεται περαιτέρω από τον 

υπεύθυνο αναλογιστή κατά το ποσόν της πρόβλεψης των εµµέσων εξόδων διακανονισµού. 

 

Η εκτίµηση των ασφαλιστικών προβλέψεων διενεργείται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, 

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες αρχές και κανόνες αποτίµησης ανά κατηγορία ασφαλιστικής πρόβλεψης. Σηµειώνεται 

ότι ως βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών προβλέψεων λαµβάνονται οι διατάξεις του ισχύοντα Νόµου 400/1970 

όπως αυτός έχει διαµορφωθεί έως σήµερα. 
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Η διαφορά των ασφαλιστικών προβλέψεων (αύξηση / µείωση) σε σχέση µε προηγούµενη αποτίµησή τους, 

µεταφέρεται στους λογαριασµούς αποτελεσµάτων χρήσης όσον αφορά τις αναλογούσες προβλέψεις επί ιδίας κράτησης 

του Συνεταιρισµού, το δε υπόλοιπο ποσό µεταφέρεται σε χρέωση των αντασφαλιστών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 

από τις αντασφαλιστικές συµβάσεις. 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

 

Οι δραστηριότητες του Συνεταιρισµού επηρεάζονται από διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι πιο σηµαντικοί από 

αυτούς είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος δραστηριοτήτων  και ο κίνδυνος αγοράς που 

προκύπτει από τις δυσµενείς εξελίξεις στην γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας. 

 

4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

4.1 Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου 

 

Ο Συνεταιρισµός εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, 

λειτουργικό κίνδυνο, κίνδυνο συµµόρφωσης, νοµικό κίνδυνο, κίνδυνο απώλειας φήµης, κίνδυνο από την κυριότητα 

µετοχικών τίτλων, κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου και άλλους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία που κατέχει. 

 

4.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα 

µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού.   Ο Συνεταιρισµός παρέχει υπηρεσίες µόνο στα µέλη  του.  Κατά την αποδοχή νέων 

µελών ο Συνεταιρισµός εφαρµόζει διαδικασίες που να εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν ότι τα νέα µέλη είναι οικονοµικά 

φερέγγυα. 

 

4.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην αδυναµία άµεσης ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων σε τιµές 

αγοράς. Ο Συνεταιρισµός φροντίζει να διατηρεί ικανοποιητικά ποσά µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε 

υψηλή ρευστότητα προκειµένου να ελαχιστοποιεί τις ζηµίες λόγω του κινδύνου ρευστότητας. 

 

4.4 Κίνδυνος από την κυριότητα µετοχικών τίτλων 
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Ο κίνδυνος από την κυριότητα µετοχικών τίτλων προκύπτει από τον κίνδυνο  αποµείωσης της αξίας αυτών η οποία 

σχετίζεται άµεσα µε τους κινδύνους που υπόκειται η οντότητα της οποίας ο Συνεταιρισµός κατέχει µετοχικούς τίτλους. 

 

4.5 Κίνδυνος Επιτοκίου 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα 

επιτόκια της αγοράς. Ο Συνεταιρισµός είναι εκτεθειµένος όσον αφορά τις δεσµευµένες καταθέσεις οι οποίες επιφέρουν 

τόκο, είναι δε ταυτόχρονα εκτεθειµένος λόγω δανεισµού µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 

 

4.6 Λειτουργικός κίνδυνος 

 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων τεχνολογίας και ελέγχων του 

Συνεταιρισµού καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήµατα 

του Συνεταιρισµού ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθµίζονται επί συνεχούς βάσεως. 

 

4.7 Κίνδυνος συµµόρφωσης 

 

Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, συµπεριλαµβανοµένης και απώλειες από πρόστιµα 

και άλλες ποινές, που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τους νόµους και κανονισµούς της Ελλάδας. Ο κίνδυνος 

αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω των ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρµόζει  ο Συνεταιρισµός, 

 

 

4.8 Κίνδυνος απώλειας φήµης 

 

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Συνεταιρισµού, που είτε αληθινή 

είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση των µελών του (πελατειακή βάση) και κατ’ επέκταση µείωση των 

εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές εναντίον του Συνεταιρισµού. Ο Συνεταιρισµός εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 

 

 

4.9 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 

 

Ο Συνεταιρισµός διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα 

οικονοµική µονάδα και ταυτόχρονα να έχει την µέγιστη δυνατή απόδοση για τα µέλη του µέσω βελτίωσης αναλογίας 

ιδίων κεφαλαίου και δανεισµού. 
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4.10 Κίνδυνος δραστηριοτήτων 

 

Ο Συνεταιρισµός µε την έκδοση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων αναλαµβάνει τον ασφαλιστικό κίνδυνο που 

περιγράφεται σε αυτά και έγκειται στην ανάληψη της υποχρέωσης επανόρθωσης των ζηµιών που θα προκληθούν από 

την επέλευση του ασφαλισµένου γεγονότος. 

 

Ο Συνεταιρισµός µέσω των αντασφαλιστικών συµβάσεων που συνάπτει µειώνει την επίπτωση της επέλευσης των 

ασφαλιστικών γεγονότων. 

 

4.11 Άλλοι  κίνδυνοι 

 

Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην Ελλάδα και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε σηµαντικό 

βαθµό τις δραστηριότητες του Συνεταιρισµού. Έννοιες όπως ο πληθωρισµός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος  είναι άµεσα συνυφασµένες µε την οικονοµική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε µεταβολή 

αυτών και του εν γένει οικονοµικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς 

επηρεάζοντας ανάλογα το Συνεταιρισµό. 

 

5. ∆ίκαιες αξίες 

 

Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συνεταιρισµού είναι περίπου 

οι ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό. 

 

6. Παροχές στο προσωπικό 

 

Ο Συνεταιρισµός απασχολεί προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Στο προσωπικό αυτό ο Συνεταιρισµός είναι 

υποχρεωµένος να καταβάλει αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης.  Η αποζηµίωση αυτή είναι ίση µε το 40% της 

αποζηµίωσης απόλυσης.  Το ποσό που αντιστοιχεί στην ανωτέρω αποζηµίωση περιλαµβάνεται στις ‘Λοιπές 

υποχρεώσεις’ και έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα. 
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7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

    Γήπεδα και  Μεταφορικά Λοιπός 

   Σύνολο οικόπεδα Κτίρια µέσα εξοπλισµός 

Αξία κτήσης ή εκτίµησης      

Στις 01/01/2010  2.123.357,98 1.153.474,57 735.520,36 20.062,00 214.301,05 

Προσθήκες  44.500,73 0,00 22.142,04 5.610,00 16.748,69 

Μειώσεις   -19.085,75 0,00 0,00 -19.085,75 0,00 

Στις 31/12/2010  2.148.772,96 1.153.474,57 757.662,40 6.586,25 231.049,74 

Αποσβέσεις       

Στις 01/01/2010  323.437,90 0,00 133.585,58 11.325,04 178.527,28 

Προσθήκες  57.248,67 0,00 37.054,31 2.430,57 17.763,79 

Μειώσεις   -13.016,84 0,00 0,00 -13.016,84 0,00 

Στις 31/12/2010  367.669,73 0,00 170.639,89 738,77 196.291,07 

        

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2010 1.781.103,23 1.153.474,57 587.022,51 5.847,48 34.758,67 

Αξία κτήσης       

Στις 01/01/2009  2.061.141,85 1.153.474,57 690.657,36 20.062,00 196.947,92 

Προσθήκες/Υπεραξία 62.216,13 0,00 44.863,00 0,00 17.353,13 

Μειώσεις   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Στις 31/12/2009  2.123.357,98 1.153.474,57 735.520,36 20.062,00 214.301,05 

Αποσβέσεις       

Στις 01/01/2009  265.082,54 0,00 98.610,74 8.278,23 158.193,57 

Προσθήκες  58.355,36 0,00 34.974,84 3.046,81 20.333,71 

Μειώσεις   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Στις 31/12/2009  323.437,90 0,00 133.585,58 11.325,04 178.527,28 

        

Αναπόσβεστη αξία την 31/12/2009 1.799.920,08 1.153.474,57 601.934,78 8.736,96 35.773,77 
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Τα γήπεδα – οικόπεδα και κτίρια έχουν εκτιµηθεί στις 31/12/2009 από ανεξάρτητους εκτιµητές.  Τα ανωτέρω θα επανεκτιµηθούν 

στις 31/12/2011. 

 

Ο Συνεταιρισµός σε εκπλήρωση υποχρέωσης του από το νόµο για την εξασφάλιση των τεχνικών αποθεµάτων για ζηµίες έχει 

συµπεριλάβει στην ασφαλιστική τοποθέτηση το ποσό των 135.626,87 € που αφορά  ενσώµατες ακινητοποιήσεις. 

 

 

8.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

 

Ο Συνεταιρισµός είναι εκ του νόµου υποχρεωµένος να  συµµετέχει στον ανωτεροβάθµιο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισµό 

ονόµατι «Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισµός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ∆ηµοσίας Χρήσεως Συν.Π.Ε. Κατά 

την 31/12/2010 κατείχε 602 συνεταιρικά µερίδια σε σύνολο 3.167 συνεταιρικών µεριδίων. 

  

 Η ανωτέρω συµµετοχή απεικονίζεται στο ιστορικό κόστος κτήσης. 

  

Ο Συνεταιρισµός σε εκπλήρωση υποχρέωσης του από το νόµο για την εξασφάλιση των τεχνικών αποθεµάτων για ζηµίες 

έχει συµπεριλάβει στην ασφαλιστική τοποθέτηση το ποσό των 189.374,00 € που αφορά  τη συµµετοχή αυτή. 

 

9. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΣΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ      

2010  2009 

Χρεώστες ασφαλίστρων   318.813,79  561.971,15 

Επιταγές και γραµµάτια εισπρακτέα 2.190.828,22 1.547.939,60 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές  726.726,62 980.891,27 

Λοιπές απαιτήσεις   516.927,29 368.125,11 

      3.753.295,93 3.458.927,13 

 Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών 

Ασφαλίστρων και λοιπών απαιτήσεων (116.366,24) (95.946,97)         

      3.636.929,69 3.362.980,16 

       =========== ========== 

 

Ο Συνεταιρισµός σε εκπλήρωση υποχρέωσης του από το νόµο για την εξασφάλιση των τεχνικών αποθεµάτων για ζηµίες 

έχει συµπεριλάβει στην ασφαλιστική τοποθέτηση το ποσό των 547.276,09 € που αφορά απαιτήσεις κατά  

ασφαλισµένων και το ποσό των 432.006,27 € που αφορά απαιτήσεις από αντασφαλιστές. 
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10. ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Ο Συνεταιρισµός σε εκπλήρωση υποχρέωσης του από το νόµο για την εξασφάλιση των τεχνικών αποθεµάτων για ζηµίες 

έχει συµπεριλάβει στην ασφαλιστική τοποθέτηση το ποσό των 3.087.565,88 € που αφορά καταθέσεις σε τράπεζες. 

 

 

11. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

      2010  2009 

 Μετρητά στο ταµείο   11.127,20 9.101,27 

 Καταθέσεις όψεως   796.031,58 586.911,11 

 Καταθέσεις προθεσµίας σε τράπεζες 790.434,12 3.131.395,79 

1.597.592,90 3.727.408,17 

      =========== =========== 

12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  

Μέλη του Συνεταιρισµού 

Μέλη του συνεταιρισµού, (συνεταίροι) µπορούν να γίνουν ενήλικοι, εφ’ όσον δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική 

αντίληψη και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό του Συνεταιρισµού.  

  

Συνεταίροι µπορούν να γίνουν µόνο επαγγελµατίες αυτοκινητιστές, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ∆ηµοσίας Χρήσεως που τα 

αυτοκίνητά τους είναι µόνο τουριστικά λεωφορεία «Πούλµαν», καθώς και εταιρίες αυτοκινητιστών λεωφορείων 

«Πούλµαν». 

 

Ιδιοκτήτης ενός λεωφορείου αυτοκινήτου ή πλείονες συνιδιοκτήτες αυτού εγγράφονται ως συνεταίροι για µία 

υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα µε δυνατότητα απόκτησης έως πέντε (5) προαιρετικών  µερίδων, πέραν της 

υποχρεωτικής. 

  

 Αξία Συνεταιριστικής µερίδας 

 Η αξία της κάθε συνεταιριστικής µερίδας  είναι 1.438,00 €  

 

Μεταβολές στο Συνεταιρικό Κεφάλαιο 
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   Σύνολο Υποχρεωτικά Προαιρετικά 

   Μεριδίων Μερίδια Μερίδια 

ΜΕΡΙ∆ΙΑ      

Στις 01/01/2010  2.559 2.016 543 

Προσθήκες  1.714 1.386 328 

Μειώσεις   -1.218 -1.115 -103 

Στις 31/12/2010  3.055 2.287 768 

      

ΑΞΙΑ      

Στις 01/01/2010  3.679.842,00 2.899.008,00 780.834,00 

Προσθήκες  2.464.732,00 1.993.068,00 471.664,00 

Μειώσεις   

-

1.751.484,00 -1.603.370,00 -148.114,00 

Στις 31/12/2010  4.393.090,00 3.288.706,00 1.104.384,00 

      

      

ΜΕΡΙ∆ΙΑ      

Στις 01/01/2009  2.070 2.070 0 

Προσθήκες  553 10 543 

Μειώσεις   -64 -64 0 

Στις 31/12/2009  2.559 2.016 543 

      

ΑΞΙΑ      

Στις 01/01/2009  2.976.660,00 2.976.660,00 0,00 

Προσθήκες  795.214,00 14.380,00 780.834,00 

Μειώσεις   -92.032,00 -92.032,00 0,00 

Στις 31/12/2009  3.679.842,00 2.899.008,00 780.834,00 
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13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

    2010 2009 

      

Τακτικό αποθεµατικό   1.104.012,31 1.071.112,02 

Αποθεµατικό καταστατικού  3.747,88 3.847,67 

Έκτακτα αποθεµατικά  1.312.493,39 1.286.222,28 

Αποθεµατικό από επανεκτίµηση παγίων 268.287,68 268.287,68 

    2.688.541,26 2.629.469,65 

Μείον αποθεµατικά οφειλόµενα  -682.495,67 -770.649,44 

    2.006.045,59 1.858.820,21 

 

 

Τακτικό Αποθεµατικό 

Με βάση το καταστατικό του Συνεταιρισµού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα δέκατο των ετήσιων κερδών για το σχηµατισµό 

τακτικού αποθεµατικού. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το  ύψος του αποθεµατικού εξισωθεί µε την 

συνολική αξία των υποχρεωτικών και των τυχόν προαιρετικών συνεταιριστικών µερίδων. 

 

Έκτακτα Αποθεµατικά 

Σχηµατίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταίρων. 

 

Αποθεµατικό από επανεκτίµηση παγίων 

Σχηµατίστηκε από την επανεκτίµηση των οικοπέδων και κτιρίων του Συνεταιρισµού. Η επανεκτίµηση έγινε από ανεξάρτητους 

επαγγελµατίες εκτιµητές. 
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14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

       

     2010 2009 

       

Μακροπρόθεσµο δάνειο   540.000,00 660.000,00 

Βραχυπρόθεσµο δάνειο   120.000,00 120.000,00 

     660.000,00 780.000,00 

 

 

Το ανωτέρω τραπεζικό δάνειο ελήφθη για σκοπούς χρηµατοδότησης της αγοράς των γραφείων του Συνεταιρισµού, επί της οδού 

Βουλής 7, Αθήνα. 

 

Το ανωτέρω δάνειο είναι πληρωτέο σε µηνιαίες δόσεις των 10.000,00 € η κάθε µία.  

 

Το επιτόκιο είναι κυµαινόµενο. 

 

15. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Η αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναφέρονται στην φορολογική υποχρέωση που θα προκύψει αν ο Συνεταιρισµός 

διαθέσει τις κτιριακές  του εγκαταστάσεις στην αξία  που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  Έχουν υπολογιστεί µε 

συντελεστή 21%.  

 

16. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

 

        

      Αναλογία Αναλογία 

     Σύνολο Εταιρείας Αντασφαλιστών 

Έτος 2010       

Απόθεµα Μη δεδουλευµένων ασφαλίστρων  747.762,89 672.093,79 75.669,10 

Απόθεµα Εκκρεµών αποζηµιώσεων  3.187.526,03 2.858.879,24 328.646,79 

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ζηµιών  763.188,69 266.755,20 496.433,49 
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     4.698.477,61 3.797.728,23 900.749,38 

        

Έτος 2009       

Απόθεµα Μη δεδουλευµένων ασφαλίστρων  823.000,41 744.980,50 78.019,91 

Απόθεµα Εκκρεµών αποζηµιώσεων  3.607.409,71 3.360.741,02 246.668,69 

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ζηµιών  665.572,00 133.115,00 532.457,00 

     5.095.982,12 4.238.836,52 857.145,60 

 

17. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

     2010 2009 

       

∆ικαιούχοι προµηθειών παραγωγής  45.276,68 90.353,79 

Γραµµάτια και επιταγές πληρωτέες  800.950,92 942.752,92 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη  345.769,26 317.476,35 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί   34.139,51 89.110,71 

Πιστωτές διάφοροι    51.193,04 171.183,43 

Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού  66.939,17 54.833,14 

Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα  4.926,07 4.872,80 

     1.349.194,65 1.670.583,14 

 

18. ∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΜΙΚΤΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟ∆Α 

 

     2010 2009 

       

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα   4.438.369,74 4.349.269,93 

∆ικαιώµατα συµβολαίων και λοιπά έσοδα  1.027.316,02 705.423,42 

     5.465.685,76 5.054.693,35 
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19. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α  

 

     2010 2009 

       

Προµήθειες από αντασφαλιστές   216.338,23 251.026,57 

Λοιπά έσοδα    8.730,64 31.441,34 

     225.068,87 282.467,91 

 

20. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

     2010 2009 

       

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   620.362,63 468.520,68 

Λοιπές αµοιβές-παροχές τρίτων   259.815,99 213.970,69 

Φόροι και τέλη    51.288,16 31.769,76 

∆ιάφορα έξοδα    217.535,38 137.509,26 

Αποσβέσεις    77.301,83 66.496,24 

Αποζηµιώσεις προσωπικού-προβλέψεις  12.106,03 6.870,95 

Επισφάλειες-προβλέψεις   91.650,35 95.946,97 

     1.330.060,37 1.021.084,55 

 

21. ΦΟΡΟΙ 

     2010 2009 

       

Φόρος εισοδήµατος    313.347,80 105.243,34 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου   98.072,83 42.083,47 

Αναβαλλόµενη φορολογία   -3.722,97 -1.579,43 

     407.697,66 145.747,38 
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22. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Συνεταιρισµός εµπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας του. Η διοίκηση  

σε συνεννόηση µε το νοµικό σύµβουλο του Συνεταιρισµού έχει λάβει υπόψη της την πιθανή οικονοµική επίδραση που θά 

έχει η έκβαση κάθε µίας υπόθεσης χωριστά και έχει διενεργήσει αντίστοιχες προβλέψεις που εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις.  Το διοικητικό συµβούλιο θεωρεί ότι τυχόν αποκλίσεις της πραγµατικής έκβασης των εκκρεµών 

δικαστικών υποθέσεων δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στην οικονοµική θέση του Συνεταιρισµού.   

 

23. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας της οικονοµικής θέσης. 

 

24. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Η ελεγκτική εταιρεία NEXIA EUROSTATUS A.E. ήταν ο νόµιµος ελεγκτής  για τη χρήση που έκλεισε στις 31/12/2010. Η 

αµοιβή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για την ανωτέρω χρήση  ήταν 7.100,00 €. Εκτός από την ανωτέρω 

αµοιβή καµία   άλλη αµοιβή δεν καταβλήθηκε στην ανωτέρω εταιρεία. 

 


