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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
01.01.2014 - 31.12.2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Έκθεση Διαχείρισης και τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Εξέλιξη της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς το 2014
Ύστερα από έξι συνεχόμενες χρήσεις ύφεσης, το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά όπου διαφάνηκαν σημάδια
σταθεροποίησης για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Η βελτίωση του κλίματος στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά η οποία αφορά κυρίως στις ασφαλίσεις ζωής και η τάση σταθεροποίησης ευρύτερα
στην πορεία της εγχώριας οικονομίας ήταν αποτέλεσμα εν μέρει και της εφαρμογής του προγράμματος
που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), και το οποίο οδήγησε σε πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα στις
χρήσεις 2013 και το 2014.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην χρήση 2014 σημείωσε οριακή
μείωση σε σχέση με την χρήση 2013. Η οριακή μείωση στην συνολική παραγωγή ασφαλίστρων μας δείχνει
την ανάσχεση της πτωτικής πορείας των τελευταίων χρόνων που ήταν αποτέλεσμα της γενικευμένης και
παρατεταμένης ύφεσης στη χώρα και αποτελεί ελπιδοφόρα ένδειξη για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής
ασφαλιστικής αγοράς. Το ποσοστό συμμετοχής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελληνική Οικονομία ανήλθε
λίγο πιο κάτω από το 2,2% του ΑΕΠ για το 2014 και διατηρήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2013.
Εντός της χρήσης 2014 σημαντική ήταν και η συμβολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
(ΔΕΙΑ) της Τραπέζης της Ελλάδος στην εύρυθμη λειτουργία και έγκαιρη προετοιμασία των ασφαλιστικών
εταιριών προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο εποπτικό πλαίσιο Solvency II, το οποίο θα εφαρμοστεί
πλήρως από την 1η Ιανουαρίου 2016. Το νέο αυτό απαιτητικό πλαίσιο και η ουσιαστική εποπτεία από την
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) θέτουν ισχυρές βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και το επίπεδο
φερεγγυότητας του κλάδου. Υπό την καθοδήγηση της ΔΕΙΑ επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της εταιρικής
διακυβέρνησης στην ασφαλιστική αγορά ενώ παράλληλα υλοποιούνται ασκήσεις υπολογισμού
κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (Stress Tests) σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της
ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής (EIOPA) υπό το νέο πλαίσιο. Επιπρόσθετα, με βάση την υπ’ αριθμόν
30/2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014,
ρυθμίστηκαν διοικητικά θέματα και διαδικασίες τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των
ασφαλιστικών εταιρειών, στην προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, στην αύξηση της
εισπραξιμότητας των ασφαλίστρων και στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Μεταξύ των θεμάτων και των
διαδικασιών που ρυθμίστηκαν περιλαμβάνονται και η εμπορική πολιτική, η πολιτική είσπραξης
ασφαλίστρων (ΠΟΔΙΠΕΑ), ο κώδικας συμπεριφοράς, οι κανόνες δεοντολογίας και οι σχετικές αναφορές
που πρέπει να γνωστοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Πορεία Εργασιών – Συνοπτικά Μεγέθη
Κατά την διάρκεια του έτους 2014 ο Συνεταιρισμός κατάφερε, σε αντίθεση με τα δεδομένα της αγοράς και
παρά τον έντονο τιμολογιακό ανταγωνισμό, να αυξήσει την παραγωγή ασφαλίστρων του Κλάδου
Αυτοκινήτων σε ποσοστό 7,3% σε σχέση με το 2013. Η αυξητική τάση παρουσίασε ανάσχεση από τον
Σεπτέμβριο του 2014 και μετά λόγω της αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής που αποφασίστηκε
ως άμεση απάντηση στον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα ο Συνεταιρισμός προχώρησε σε σημαντικές
επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό στην πορεία προσαρμογής στην κανονιστική οδηγία
Solvency II.
Τα κέρδη προ φόρων του Συνεταιρισμού για το 2014 ανήλθαν σε ευρώ 1.008.206,19 έναντι ευρώ
1.837.567,35 το 2013. Τα δε μετά από φόρους καθαρά κέρδη για την χρήση 2014 διαμορφώθηκαν σε
ευρώ 653.285,41, έναντι ευρώ 1.385.894,44 το 2013. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο 1) στον έντονο
τιμολογιακό ανταγωνισμό που ο Συνεταιρισμός αντιμετώπισε κατά το τελευταίο πεντάμηνο του έτους και
οδήγησε στην αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμολογίων του προκειμένου να μην υποχωρήσει το μερίδιο
αγοράς που κατείχε 2) στην απομείωση της τρέχουσας αξίας των ακινήτων ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού
βάσει επανεκτίμησης τους στις 31/12/2014 και γ) στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων ως συνέπεια της
πορείας προσαρμογής στο περιβάλλον Solvency II.
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Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση βασικών μεγεθών:
(ποσά σε εκατ. €)

Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων
Καθαρά Κέρδη
Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια
Ασφαλιστικές Προβλέψεις
Μέσος Όρος Υπαλλήλων

2014
6,45
1,01
0,65
11,53
6,88
3,52
25

2013
6,00
1,84
1,38
11,96
5,82
3,85
22

Ίδια Κεφάλαια – Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας
Τα Ίδια Κεφάλαια του Συνεταιρισμού την 31.12.2014 αυξήθηκαν σε ποσοστό 18,22% και ανήλθαν σε ευρώ
6.883.364,59 έναντι ευρώ 5.822.631,41 το 2013. Κατά συνέπεια το διαθέσιμο περιθώριο Φερεγγυότητας
διαμορφώθηκε σε 153% το 2014 έναντι 129% το 2013. Στην ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων και κατ
επέκταση του Διαθεσίμου Περιθωρίου Φερεγγυότητας συνετέλεσε πέραν της κερδοφορίας και η είσπραξη
μέρους του οφειλόμενου Συνεταιρικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Γ.Σ. πρόγραμμα
τμηματικής καταβολής αυτού. Η επιπλέον καταβολή του οφειλόμενου Συνεταιρικού Κεφαλαίου θα ενισχύσει
ανάλογα τα Ίδια Κεφάλαια του Συνεταιρισμού και το 2015.
Πρόταση διανομής αποτελεσμάτων
Από τα καθαρά κέρδη € 1.008.206,19 της χρήσης 2014 αφαιρείται ο αναλογών φόρος εισοδήματος (κύρια
και αναβαλλόμενη φορολογία) εκ € 354.920,78 και παραμένει υπόλοιπο εκ € 653.285,41. Στο ποσό αυτό
προστίθενται και τα μετά από φόρους λοιπά έσοδα εκ € 24.764,15 και το υπόλοιπο κερδών της χρήσης
διαμορφώνεται στο ποσό των € 678.049,56. Από τα ανωτέρω κέρδη το ποσό των € 24.764,15 μεταφέρεται
στα λοιπά αποθεματικά και το υπόλοιπο εκ € 653.285,41 μεταφέρεται στο υπόλοιπο κερδών εις νέο.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για εξασφάλιση ασφαλιστικών προβλέψεων για ζημίες
Ο Συνεταιρισμός υπάγεται 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 € 3.660.207,01 για την
κάλυψη των προβλέψεων για ζημίες ύψους € 3.522.104,12 που προέρχονται από τις ασφαλιστικές
συμβάσεις που έχει συνάψει ο Συνεταιρισμός. Για την χρήση 2013 τα σχετικά ποσά ήταν € 4.334.220,15 €,
και € 3.845.710,45 αντίστοιχα.
Διαχείριση Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων
Η Γενική Πανελλαδική θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων αποτελεί
βασικό παράγοντα περιορισμού της έκθεσης του Συνεταιρισμού σε κινδύνους. Κατ’ επέκταση μέσα από το
πλαίσιο αυτό προστατεύονται οι ασφαλισμένοι – μέλη του Συνεταιρισμού.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουν συσταθεί Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, Επιτροπή Διαχείρισης
Ενεργητικού Παθητικού και έχει δημιουργηθεί Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων.
Συμπληρωματικά στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων λειτουργούν η Αναλογιστική Λειτουργία, η Λειτουργία
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου.
Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδίδει ο Συνεταιρισμός περιλαμβάνουν ασφαλιστικό κίνδυνο που αφορά
στην πιθανότητα επέλευσης του ασφαλισμένου γεγονότος και της επακόλουθης ζημιάς. Ο κίνδυνος
βασίζεται σε τυχαία γεγονότα και ως εκ τούτου θεωρείται απρόβλεπτος.
Ο Συνεταιρισμός επιχειρεί να μετριάζει τον ασφαλιστικό κίνδυνο μέσω της διασποράς του σε ένα
πολυπληθές χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Επίσης εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές
ανάληψης κινδύνων και αντασφαλιστικές πολιτικές. Η τιμολογιακή πολιτική βασίζεται σε παραδοχές και
εμπειρικά δεδομένα και λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Στόχος του Συνεταιρισμού
είναι να βασίσει περαιτέρω την τιμολογιακή πολιτική του και σε εξειδικευμένες στατιστικές και αναλογιστικές
μελέτες.
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Πιστωτικός Κίνδυνος
Το μέγιστο ύψος της έκθεσης του Συνεταιρισμού σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται απο το ύψος του κάθε
στοιχείου του ενεργητικού. Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι στους οποίους ο Συνεταιρισμός είναι εκτεθειμένος σε
πιστωτικό κίνδυνο είναι αφενός οι ασφαλισμένοι, εφόσον μπορεί να μην δύνανται να καταβάλλουν τα
απαιτητά ποσά ασφαλίστρων, οι συνεργάτες, εφόσον μπορεί να μην δύνανται να αποδώσουν στον
Συνεταιρισμό τα ήδη εκδοθέντα και εισπραγμένα για λογαριασμό του Συνεταιρισμού ασφάλιστρα και οι
αντασφαλιστές, εφόσον δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν την αναλογία τους επί των ασφαλιστικών
αποζημιώσεων που θα έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους.
Ο Συνεταιρισμός επιχειρεί να συνάπτει συναλλαγές με τρίτους που ικανοποιούν υψηλά επίπεδα πιστωτικής
αξιοπιστίας.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο Συνεταιρισμός διαχειρίζεται τις χρηματορροές του με τρόπο που να διασφαλίζονται συνεχώς επαρκή
ρευστά διαθέσιμα.
Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά στην πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής στο επίπεδο ή στην μεταβλητότητα
των τιμών αγοράς, όπως είναι οι τιμές των μετοχών, επιτοκίων και συναλλαγματικών διαφορών. Ο
Συνεταιρισμός μετρά τον κίνδυνο αγοράς μέσω της μονάδας διαχείρισης κινδύνων.
Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Ο Συνεταιρισμός διαχειρίζεται τον κίνδυνο συγκέντρωσης με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και με την σύναψη αντασφαλιστικών συμβάσεων.
Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος αφορά στις περιπτώσεις που οι εσωτερικές διαδικασίες καθώς και τα συστήματα
του Συνεταιρισμού δεν λειτουργούν με συνέπεια την δημιουργία ποσοτικών και ποιοτικών ζημιών. Ο
Συνεταιρισμός μέσω της δημιουργίας επαρκούς μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου και αναφορών, είναι στην
διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης και καταγραφής του λειτουργικού κινδύνου. Ταυτόχρονα
ενισχύει την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου με την συνεχή εκπαίδευση του Υπευθύνου της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου και την βελτίωση του ελεγκτικού πλαισίου με την συνεργασία ανεξάρτητου εξωτερικού
συμβούλου.
Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Πέραν των σημαντικών εξελίξεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας εξαιτίας των Βουλευτικών
Εκλογών του Ιανουαρίου 2015 και της τετράμηνης παράτασης της Κύριας Συμφωνίας για Οικονομική
Βοήθειας από τους Διεθνείς Θεσμούς, με κύρια επίπτωση στην επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, δεν
υφίστανται σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που να
απαιτείται η αναφορά τους.
Εξωτερικοί Ελεγκτές
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξετάσει το θέμα του διορισμού των εξωτερικών ελεγκτών για την χρήση
2015 θα προτείνει ελεγκτική εταιρία στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015. Η Γενική
Συνέλευση θα αποφασίσει για την επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας και θα καθορίσει την αμοιβή τους
(σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών). Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές NEXIA
EUROSTATUS Α.Ε. δήλωσαν την επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Προοπτικές για το 2015
Παρά το γεγονός ότι ο Τουριστικός Τομέας θα αποτελέσει και το 2015 την ατμομηχανή της Ελληνικής
Οικονομίας και ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι – Συνεταίροι του Συνεταιρισμού θα εξακολουθήσουν να
προσδοκούν σε αντίστοιχα με το 2014 έσοδα, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στις τιμές των ασφαλίστρων
Τουριστικών Λεωφορείων αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή ασφαλίστρων η οποία αναμένεται να
παρουσιάσει αυξητική τάση, μειωμένη όμως σε σχέση με το 2014. Πολιτική της Διοίκησης του
Συνεταιρισμού είναι η αύξηση αυτή να προέλθει κυρίως από τα απευθείας κανάλια διανομής του
Συνεταιρισμού. Σκοπός θα είναι η διατήρηση του υπάρχοντος μεριδίου στην αγορά ασφάλισης Τουριστικών
Λεωφορείων και η με προσεκτικά βήματα εισαγωγή του Συνεταιρισμού στην ασφάλιση και άλλων χρήσεων,
πλην Τουριστικών, Λεωφορείων. Επιπρόσθετα ο Συνεταιρισμός θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ταχεία
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προσαρμογή στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις που απορρέουν από την οδηγία Solvency II σε συνεργασία
με ανεξάρτητους Συμβούλους.
O Συνεταιρισμός θα συνεχίσει και το 2015 να δίνει έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών κυρίως μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και της προσφερόμενης
προϊοντικής σειράς. Επίσης μέσω της ίδρυσης Θυγατρικής Α.Ε. θα επιχειρήσει να προσφέρει στους
ασφαλισμένους – μέλη του εξειδικευμένα προγράμματα επιβράβευσης μελών.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Θεόδωρος – Βασίλειος Καραμήτρος
Βασίλειος Μαρούλης
Αριστείδης Μαρίνης
Παναγιώτης Τσάνας
Ευστάθιος Βασιλειάδης
Βασίλειος Σιάμος
Ευάγγελος Τσόκας
Αθανάσιος Παπανικολάου
Λάμπρος Χίνης

Πρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος , Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γενικός Γραμματέας , Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ταμίας , Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αθήνα, 5 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος - Βασίλειος Καραμήτρος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ. Συνεταίρους της Γενικής Πανελλαδικής Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων.
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Γενικής Πανελλαδικής Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης
Ιδιοκτητών Λεωφορείων (ο «Συνεταιρισμός») που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της
31 Δεκεμβρίoυ 2014, 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 Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση του Συνεταιρισμού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, την χρηματοοικονομική του επίδοση και
τις ταμειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 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 Διοικητικού
Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και
37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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Αθήνα, 10 Μαϊου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αντώνιος Μ. Χαραλαμπίδης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 18041
ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS
Αμβροσίου Φραντζή 34
Νέος Κόσμος, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 141
Member of NEXIA INTERNATIONAL
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Έξοδα και προβλέψεις εσόδων επόμενων χρήσεων
Επενδύσεις σε ανωτεροβάθμιο αλληλασφαλιστικό
Συνεταιρισμό
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές απαιτήσεις
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

31/12/2014

31/12/2013

3
4
5

1.048.191,18
260.000,00
31.966,46
75.512,76
250.659,33
336.168,36

1.373.933,04
300.000,00
0,00
72.343,98
183.821,68
319.562,76

6
7
8

2.388.781,74
3.020.133,88
4.119.504,75

1.653.794,79
4.834.132,63
3.221.118,38

11.530.918,46

11.958.707,26

820.640,36
346.162,72
2.062.183,64
3.654.377,87

552.765,92
321.356,32
1.940.532,61
3.007.976,56

6.883.364,59

5.822.631,41

3.522.104,12

3.845.710,45

556.938,98
142.350,71
145.405,42
280.754,64

1.331.925,94
88.520,11
237.315,75
632.603,60

4.647.553,87

6.136.075,85

11.530.918,46

11.958.707,26

1
2

Σύνολο
IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Συνεταιρικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Κέρδη χρήσης

9
10

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές ασφαλιστικές 11
προβλέψεις
12
Λοιπές υποχρεώσεις
13
Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό
Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων
Υποχρεώσεις από φόρους
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο Υπεύθυνος Αναλογιστής

Θεόδωρος Καραμήτρος
Α.Δ.Τ. Χ189400

Ευστάθιος Φρούσος
Α.Δ.Τ. ΑΖ126332
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 34562

Παναγιώτης Ζαμπέλης
Α.Δ.Τ. Σ 125493
Κ3/4857, ΦΕΚ 3631/10-10-89
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
31/12/2014

31/12/2013

6.446.943,05
-1.295.187,51
5.151.755,54
103.488,31
201.043,12
5.456.286,97

6.007.221,37
-1.276.399,80
4.730.821,57
211.242,48
359.182,46
5.301.246,51

-1.925.615,24
-452.193,08
141.183,88
1.722.683,69
-9.958,57
-394.278,41
-84.535,67
1.008.206,19
-354.920,78
653.285,41

-2.238.737,12
-391.612,29
665.143,34
-1.447.229,91

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση, μετά από φόρους
Υποχρεώσεις από προγράμματα καθορισμένων παροχών
Ζημίες από αποτίμηση ενσώματων παγίων

49.106,21
-29.308,50
4.966,44

5.472,97
15.971,09
-

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά από φόρους

24.764,15

21.444,06

678.049,56

1.407.338,50

Δεδουλευμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Μείον Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Έσοδα επενδύσεων
Λοιπά έσοδα

14

Αποζημιώσεις ασφαλισμένων
Προμήθειες παραγωγής
Μείωση (αύξηση) τεχνικών και ασφαλιστικών προβλέψεων
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

17
18
19
20

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Πρόβλεψη υποτίμησης ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόροι
Κέρδη μετά φόρους

15
16

21

22

-13.151,90
-38.091,28
1.837.567,35
-451.672,91
1.385.894,44

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

Συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο Υπεύθυνος Αναλογιστής

Θεόδωρος Καραμήτρος
Α.Δ.Τ. Χ189400

Ευστάθιος Φρούσος
Α.Δ.Τ. ΑΖ126332
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 34562

Παναγιώτης Ζαμπέλης
Α.Δ.Τ. Σ 125493
Κ3/4857, ΦΕΚ 3631/10-10-89
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31/122014

31/122013

8.076.289,33

6.734.121,34

-1.295.188,00
-2.659.980,79
724.836,00
-489.260,27
157.534,86
-1.349.282,84

-1.276.399,80
-3.250.413,84
1.235.471,99
-395.821,98
153.862,35
-1.207.665,82

-1.778.430,33

-1.616.025,04

101.351,40

152.678,00

-691.828,58

-1.625.719,64

0,00

0,00

-632.603,50
163.437,28

-171.661,38
-1.267.573,82

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων

-129.053,40

-97.816,32

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων

477.616,00

1.200.072,65

Πληρωμές για απόκτηση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων

0,00

0,00

Δέσμευση ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων για κάλυψη
ασφαλιστικών κινδύνων (ασφαλιστική τοποθέτηση)

0,00

0,00

Λοιπές Εισπράξεις/(Πληρωμές)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

4.800,00
353.362,60

4.500,00
1.106.756,33

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/(Πληρωμές) από αύξηση/(μείωση) μετοχικού
κεφαλαίου

381.588,70

-89.742,73

Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων
Πληρωμές μερισμάτων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

0,00
0,00
0,00
0,00
381.588,70

0,00
-12.820,40
0,00
0,00
-102.563,13

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων

898.388,58

-263.380,62

3.221.116,17
4.119.504,75

3.484.499,00
3.221.118,38

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπραγμένα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και
δικαιώματα συμβολαίων
Πληρωμές αντασφαλίστρων
Πληρωμές ασφαλιστικών αποζημιώσεων
Είσπραξη από αντασφαλιστές για ζημιές
Πληρωμές εξόδων πρόσκτησης (Προμήθειες και λοιπά)
Εισπραγμένες προμήθειες από αντασφαλιστές
Πληρωμές φόρων και τελών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και
υποχρεωτικών εισφορών
Διάφορα έξοδα/έσοδα και λοιπά στοιχεία πληρωμένα/εισπραγμένα
Εισπραχθέντα μερίσματα, τόκοι και ενοίκια από περιουσιακά
στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση
Πληρωμές (καθαρό ποσό) για αγορά στοιχείων που διατίθενται σε
ασφαλιστική τοποθέτηση
Εισπράξεις (καθαρό ποσό) από πώληση στοιχείων που διατίθενται
σε ασφαλιστική τοποθέτηση
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες
οικονομικών καταστάσεων

15 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Συνεταιρικό
κεφάλαιο

1.024.280,66

Διαφορά
από έκδοση
υπέρ το
άρτιο
0,00

Είσπραξη οφειλόμενου κεφάλαιο

113.602,00

321.356,32

Μείωση
κεφαλαίου

συνεταιριστικού

585.116,75

Αποτελέσματα
φόρων

χρήσης

Υπόλοιπα 1/1/2013

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

1.154.006,18

631.682,94

1.692.597,49

4.502.567,27
434.958,32
-585.116,75

μετά

Μεταφορές

70.527,10

1.385.894,44

1.385.894,44

70.515,36

11,74

Λοιπές κινήσεις

62.872,33

62.872,33

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

21.444,06

21.444,06

Υπόλοιπα 31/12/2013

552.765,92

Είσπραξη οφειλόμενου κεφάλαιο

317.387,93

317.387,91

38.826,00

-38.826,00

Μείωση συνεταιριστικού
κεφαλαίου
Διαφορά από έκδοση υπέρ το
άρτιο

321.356,32

1.224.533,28

715.999,32

24.806,40
11,74

Αποτελέσματα χρήσης μετά
φόρων
Μεταφορές

50.627,35
-10.687,49

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπα 31/12/2014

11,74
653.285,41

653.285,41

-27.350,00

-23.277,35

0,00

73.597,80

16.393,24

79.303,57

24.764,15
820.640,36

346.162,72

5.822.631,41

24.806,40

Λοιπά αποθεματικά

Λοιπές κινήσεις

3.007.976,57

1.275.160,63

787.023,01

24.764,15
3.654.377,87

6.883.364,59

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων
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1. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.1 Σύσταση και Δραστηριότητες

Η Γενική Πανελλαδική Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων (εφεξής ο «Συνεταιρισμός»)
ιδρύθηκε το 1978 με βάση την εγκριτική απόφαση 57437/1978 του Νομάρχη Αττικής (Διεύθυνσης
Εργασίας) ως Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις περί Αστικών
Συνεταιρισμών σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 400/1970 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, τον Ν.
2496/1997 περί ασφαλιστικής συμβάσεως, τον Ν.Δ, 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 Αθήνα, οδός Βουλής αριθμός 7.
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 ιδιοκτήτες (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) Λεωφορείων.
Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς του Συνεταιρισμού είναι το Ευρώ και τα οικονομικά
μεγέθη που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Συνεταιρισμού για το έτος 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 5 Μαϊου 2015. Οι Συνεταίροι του Συνεταιρισμού έχουν τη δυνατότητα να
τροποποιήσουν τις Οικονομικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση.

2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως. Οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα
τα έτη εκτός εάν έχει δηλωθεί διαφορετικά.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις της Γενικής Πανελλαδικής Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών
Λεωφορείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») παρουσιάζουν
την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του Συνεταιρισμού με βάση την αρχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Λαμβάνοντας τα ανωτέρω θέματα υπόψη, η Διοίκηση θεωρεί ότι: (α) η
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας της παρούσας
οικονομικής πληροφόρησης, (β) τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού
παρουσιάζονται εύλογα σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο Συνεταιρισμός.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση το
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση το οποίο η Διοίκηση του Συνεταιρισμού έχει
επιλέξει να τα αποτιμά στην εύλογη αξία του σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση
κρίσης από την Διοίκηση του Συνεταιρισμού καθώς επίσης και εκτιμήσεις στη διαδικασία εφαρμογής
των λογιστικών αρχών για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που
χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι
υποθέσεις ή οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση
3 «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές». Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη
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των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί
να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του
Συνεταιρισμού είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό.
2.2 Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες
απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
κατάσταση οικονομικής θέσης.
Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με
ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση),
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που
παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως
καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να
ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς
τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη
οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να
υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν
σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου
να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά
δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις
πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται
σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής
ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά
την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από
κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που
εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε
από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους
συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες
των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές
επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από
κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική
οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να
είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα
τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο
ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές
σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική
οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27
όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε
Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό
χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από
κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες
μετάβασης»
H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις
οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης
στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας
περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις
σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την
ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των
εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες
λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που
ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να
παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων»
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού
στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια
ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας
μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί
την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα
περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το
οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί
από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται
συγκεκριμένες συνθήκες.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ
7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική
Αντιστάθμισης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη
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διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν
μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό
μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή
είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση
των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για
αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ
15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17
Ιουνίου 2014) Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς
που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως
το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς
(ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως
περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα,
ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια
συγκεκριμένη ημερομηνία.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) Η περιορισμένου σκοπού
τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα
καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες
του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που
υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να
εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η
οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η
τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)Αυτές οι τροποποιήσεις
αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που
παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα
ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς
φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις
διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις
οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να
λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους
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οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ
ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία
ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική
συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας
συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό
κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν
αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας
θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1
σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών
αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών
πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της
απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες
αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12
του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο
απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της
καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης
διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι
στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση
των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προαποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες
αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που
παρέχει υπηρεσίες
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βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής
οντότητας.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού
οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας
της από κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα
συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου
εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι
αμοιβαίως αποκλειόμενα.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις
βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται
από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν
αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να
προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι
επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του
ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από εκτός εάν
απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις
παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο
παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού
στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
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2.3 Σημαντικές λογιστικές αρχές
2.3.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)

Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν κυρίως οικόπεδα, κτίρια (επαγγελματικοί χώροι, γραφεία με
αποθηκευτικούς χώρους), δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε μισθωμένα ακίνητα και κινητό
εξοπλισμό (έπιπλα, γραφεία κλπ), τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από το Συνεταιρισμό. Τα ενσώματα
περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στην τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, εκτός από τα
Γήπεδα-Οικόπεδα και τα κτίρια που απεικονίζονται σε τρέχουσες αξίες αγοράς με βάση περιοδικές
εκτιμήσεις από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων
και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Οποιεσδήποτε σωρευμένες αποσβέσεις κατά την ημερομηνία
εκτίμησης των κτιρίων, συνυπολογίζονται έτσι ώστε η συνολική αξία του κτιρίου να αναπροσαρμόζεται
με βάση την τιμή της αγοράς.
Κάθε αύξηση της τρέχουσας αξίας, η οποία προκύπτει από την αποτίμηση των Ενσώματων Πάγιων
Περιουσιακών Στοιχείων, μεταφέρεται σε πίστωση του αποθεματικού αποτίμησης στην καθαρή θέση
του Συνεταιρισμού. Κάθε μείωση της τρέχουσας αξίας, η οποία αντισταθμίζει προηγούμενες αυξήσεις
για το ίδιο περιουσιακό στοιχεία, μεταφέρεται σε χρέωση του αποθεματικού αποτίμησης στην καθαρή
θέση του Συνεταιρισμού. Κάθε άλλη μείωση της τρέχουσας αξίας καταχωρείται απευθείας ως ζημία
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
Μεταγενέστερες 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.
Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.
Οι αποσβέσεις των κτιρίων, διενεργούνται στην εύλογη αξία μείον την υπολειμματική τους αξία (*) και
λογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστή 2,09%.
Οι αποσβέσεις των άλλων ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής:
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

10%
10%
20%

Τα κτίρια σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται αναλογικά σύμφωνα με τα έτη που διαρκεί ή μισθωτική
περίοδος.
(*) Η υπολειμματική αξία υπολογίζεται μηδενική.
2.3.1.1 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν δαπάνες για λογισμικά που ελέγχει ο Συνεταιρισμός και
από τα οποία αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οφέλη για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν τη λειτουργία των λογισμικών προγραμμάτων πέρα από τις
αρχικές προδιαγραφές τους, κεφαλαιοποιούνται και προστίθενται στην αρχική αξία κτήσης τους. Τα
λογισμικά αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής σε περίοδο 5
ετών με συντελεστή 20%.
2.3.2 Επενδύσεις σε Ακίνητα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται οικόπεδο το οποίο κατέχει ο Συνεταιρισμός με σκοπό την
αποκόμιση κεφαλαιακών κερδών. Οι επενδύσεις αυτές, καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους
προσαυξημένη με τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται με βάση
περιοδικές εκτιμήσεις από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές στην εύλογη αξία τους, όπως αυτή
προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές. Οι μεταβολές αναγνωρίζονται στην
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Για τα ακίνητα επενδύσεων δεν υπολογίζονται αποσβέσεις.
Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
συνολικού εισοδήματος.
2.3.3 Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία πλην Παραγώγων

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων
Οι επενδύσεις του Συνεταιρισμού σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως
Αξιόγραφα Διαθέσιμα προς Πώληση και Αξιόγραφα Διακρατούμενα έως τη Λήξη.
Αρχική αναγνώριση
Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αρχικά αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία (συμπεριλαμβανομένων των
δαπανών συναλλαγής) και περιλαμβάνει τίτλους που ταξινομούνται ως ακολούθως:
Ø Διαθέσιμοι προς πώληση
Ø Διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη
Ø Δάνεια και απαιτήσεις
βάσει των χαρακτηριστικών των τίτλων και της πρόθεσης της Διοίκησης του Συνεταιρισμού κατά την
ημερομηνία αγοράς των τίτλων. Οι αγορές και πωλήσεις των τίτλων αυτών καταχωρούνται στις
οικονομικές καταστάσεις κατά την ημερομηνία συναλλαγής, η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά
την οποία ο Συνεταιρισμός δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχεία. Όλες οι
υπόλοιπες αγορές ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων οι οποίες δεν εντάσσονται στις πρακτικές της
αγοράς, καταχωρούνται μέχρι την ημερομηνία του διακανονισμού τους, ως προθεσμιακές συναλλαγές
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.
Μεταγενέστερη αναγνώριση
Οι διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι καταχωρούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης
στην εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση όπου η εύλογη αξία των συγκεκριμένων τίτλων δε δύναται να
προσδιοριστεί κατά τρόπο αξιόπιστο και αντικειμενικό, τότε οι τίτλοι αυτοί απεικονίζονται στην αξία
κτήσης τους. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές της εύλογης
αξίας των διαθεσίμων προς πώληση τίτλων καταχωρούνται στα Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την
αφαίρεση του φόρου που τους αναλογεί (όπου απαιτείται), έως ότου οι συγκεκριμένοι τίτλοι πωληθούν,
εισπραχθούν ή διατεθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή έως ότου διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση
της αξίας τους.
Οι διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι είναι δυνατόν να πωληθούν προκειμένου να καλυφθούν
ανάγκες ρευστότητας ή να αντιμετωπισθούν μεταβολές στα επιτόκια, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες
και στις τιμές χρεογράφων. Στη περίπτωση όπου ένας διαθέσιμος προς πώληση τίτλος πωλείται ή
υφίσταται απομείωση της αξίας του, τα σωρευμένα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες, που
περιλαμβάνονται στα Λοιπά συνολικά έσοδα, μεταφέρονται από τα ίδια κεφάλαια στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και
τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου».
Οι διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη επενδυτικοί τίτλοι περιλαμβάνουν τίτλους που δεν είναι παράγωγα,
διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, με καθορισμένες ή προσδιοριστέες πληρωμές και έχουν
καθορισμένη λήξη, και για τους οποίους υπάρχει, από τη διοίκηση του Συνεταιρισμού, πρόθεση και
ικανότητα διαρκούς κατοχής τους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
Οι επενδυτικοί τίτλοι που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως δάνεια και απαιτήσεις περιλαμβάνουν τίτλους
που δεν είναι παράγωγα, έχουν καθορισμένες ή προσδιοριστέες πληρωμές και δεν διαπραγματεύονται
σε ενεργές αγορές. Οι επενδυτικοί τίτλοι που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη
ή δάνεια και απαιτήσεις καταχωρούνται στην αποσβεσμένη αξία τους εφαρμόζοντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε απομείωσης της αξίας τους.
Επιπλέον, ο υπολογισμός της αποσβεσμένης αξίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε υπέρ (Premium) ή υπό
(Discount) το άρτιο διαφορά προέκυψε κατά την ημερομηνία απόκτησης, πλέον των εξόδων
συναλλαγής και προμηθειών.
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Απομείωση: Ο Συνεταιρισμός εκτιμά σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εάν
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένας επενδυτικός τίτλος ή ομάδα αυτών έχει υποστεί απομείωση της
αξίας του. Ειδικά για επενδυτικούς μετοχικούς τίτλους που έχουν χαρακτηρισθεί ως διακρατούμενοι
προς πώληση, η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας ενός χρεογράφου χαμηλότερα
της αξίας κτήσης χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης αν τα στοιχεία αυτά έχουν απομειωθεί.
Αν υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης για τα διακρατούμενα προς πώληση
περιουσιακά στοιχεία, η σωρευμένη ζημία (που επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και
της τρέχουσας εύλογης αξίας, μειωμένη από τυχόν πρόβλεψη απομείωσης στο στοιχείο αυτό, η οποία
είχε αναγνωρισθεί στο παρελθόν στα αποτελέσματα) μεταφέρεται από τα Λοιπά συνολικά έσοδα στην
κατάσταση αποτελεσμάτων. Πρόβλεψη απομείωσης καταχωρημένη στα αποτελέσματα που αφορά σε
μετοχικούς τίτλους δεν αντιλογίζεται στα αποτελέσματα. Αν σε μια μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη
αξία ενός διαθεσίμου προς πώληση χρεωστικού τίτλου αυξηθεί, και η αύξηση μπορεί αντικειμενικά να
συσχετισθεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την καταχώρηση στα αποτελέσματα της πρόβλεψης
απομείωσης, η πρόβλεψη απομείωσης αντιλογίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Για τους τίτλους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στις κατηγορίες διακρατούμενα στη λήξη και δάνεια
και απαιτήσεις, τα οποία αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης
της αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας
των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο
του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Τα έσοδα από τόκους που αφορούν τίτλους
χαρτοφυλακίου επενδύσεων καταχωρούνται στα έσοδα από τόκους. Τα έσοδα από μερίσματα
αναγνωρίζονται όταν έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα είσπραξης των μερισμάτων. Αυτή είναι η
ημερομηνία κατοχύρωσης των μερισμάτων, τα οποία απεικονίζονται ξεχωριστά στον λογαριασμό
«Καθαρά λοιπά έσοδα/ (έξοδα)»
2.3.4 Μεταφορά χρηματοοικονομικών μέσων

Ο Συνεταιρισμός μεταφέρει μη παράγωγα χρεόγραφα από το χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση
στο χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτήσεων, εφόσον τα χρεόγραφα ικανοποιούν τον ορισμό της
κατηγορίας αυτής κατά την ημερομηνία της μεταφοράς και ο Συνεταιρισμός έχει την πρόθεση και
δυνατότητα να κρατήσει τα χρεόγραφα για το προσεχές μέλλον ή μέχρι την λήξη τους. Εάν υπάρχει
μεταβολή στη πρόθεση ή την δυνατότητα διακράτησης ενός αξιογράφου μέχρι τη λήξη, ο
Συνεταιρισμός μεταφέρει τα χρεόγραφα αυτά από την κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση στην
κατηγορία διακρατούμενα στη λήξη εφόσον τα μέσα ικανοποιούν τον ορισμό της τελευταίας κατά την
ημερομηνία της μεταφοράς.
2.3.5 Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων

Ο Συνεταιρισμός υπολογίζει την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων βάσει ενός πλαισίου
υπολογισμού της εύλογης αξίας που κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά μέσα σε μια ιεραρχία τριών
επιπέδων των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργή αγορά πανομοιότυπων χρηματοοικονομικών μέσων.
Στο Επίπεδο 1 περιλαμβάνονται χρεόγραφα, μετοχές και παράγωγα που διαπραγματεύονται σε ενεργή
αγορά.
Επίπεδο 2: Παρατηρήσιμα δεδομένα εκτός από τιμές του Επιπέδου 1, όπως χρηματιστηριακές τιμές
παρόμοιων μέσων, τιμές από αγορές που δεν είναι ενεργές, ή άλλα δεδομένα που είναι παρατηρήσιμα
ή μπορούν να επιβεβαιωθούν από παρατηρήσιμα δεδομένα (για παράδειγμα τιμές που προκύπτουν
από παρατηρήσιμα δεδομένα) για σχεδόν το σύνολο της διάρκειας του μέσου.
Στο Επίπεδο 2 περιλαμβάνονται χρεόγραφα με τιμές σε μη ενεργές αγορές, καθώς και χρεόγραφα
χωρίς τιμή από κάποια αγορά και παράγωγα των οποίων οι αξίες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας
μοντέλα αποτίμησης, προεξόφλησης ταμειακών ροών ή παρόμοιες τεχνικές, με δεδομένα που είναι
παρατηρήσιμα στην αγορά ή μπορούν να υπολογιστούν ή να επιβεβαιωθούν από παρατηρήσιμα
στοιχεία από την αγορά. Αυτή η κατηγορία γενικά περιλαμβάνει κρατικά και εταιρικά ομόλογα με τιμές
σε αγορές που δεν είναι ενεργές και κάποια παράγωγα.
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Επίπεδο 3: Μη παρατηρήσιμα δεδομένα που υποστηρίζονται από λίγες ή καθόλου συναλλαγές σε
ενεργή αγορά και επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία. Εάν η αποτίμηση ενός στοιχείου
χρησιμοποιεί παρατηρήσιμα δεδομένα που απαιτούν σημαντικές προσαρμογές βασισμένες σε μη
παρατηρήσιμα δεδομένα, αυτό το μέσο κατατάσσεται στο Επίπεδο 3. Σε αυτό το επίπεδο
περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά μέσα των οποίων η αξία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μοντέλα
αποτίμησης, προεξόφληση ταμειακών ροών ή παρόμοιες τεχνικές, καθώς και μέσα για τα οποία ο
προσδιορισμός της εύλογης αξίας απαιτεί κρίση ή εκτίμηση από τη Διοίκηση. Το επίπεδο στην ιεραρχία
εύλογης αξίας στο οποίο κατατάσσεται ένας υπολογισμός εύλογης αξίας προσδιορίζεται με βάση το
κατώτερο επίπεδο δεδομένων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της εύλογης αξίας και έχουν
σημαντική επίδραση. Για το σκοπό αυτό η σημαντικότητα ενός δεδομένου αξιολογείται σε σχέση με τη
συνολική εύλογη αξία.
2.3.6 Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης Συμβολαίων

Οι προμήθειες και τα άλλα έξοδα πρόσκτησης που αναλογούν στην επόμενη χρήση τόσο των νέων
συμβολαίων όσο και των ανανεώσεων των υφιστάμενων συμβολαίων απεικονίζονται στο κονδύλι του
Ενεργητικού «Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επομένων χρήσεων» και κατανέμονται στις
χρήσεις ανάλογα με τη διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
2.3.7 Επενδύσεις σε ανωτεροβάθμιο αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό

Στις οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού η επένδυση στον ανωτεροβάθμιο αλληλασφαλιστικό
Συνεταιρισμό έχει καταχωρηθεί στο κόστος κτήσης μείον τυχόν πρόβλεψη απομείωσης.
2.3.7.1 Έλεγχος απομείωσης

Ο Συνεταιρισμός ελέγχει σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, εάν υπάρχει ένδειξη ότι η επένδυση έχει
υποστεί απομείωση. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, ο Συνεταιρισμός εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της
επένδυσης. Όταν η λογιστική αξία μιας επένδυσης υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, τότε η
λογιστική αξία απομειώνεται στην ανακτήσιμη.
2.3.8 Απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων

Οι απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων περιλαμβάνουν ασφάλιστρα από ασφαλισμένους,
συνεργάτες με δικαίωμα είσπραξης και επίδικες υποθέσεις. Ο Συνεταιρισμός έχει καταρτίσει συμβάσεις
για την παροχή πίστωσης χρόνου στους συνεργάτες για την είσπραξη των ασφαλίστρων.
Οι εισπράξεις των ασφαλίστρων γενικά πραγματοποιούνται με τους ασφαλισμένους με μέση διάρκεια
είσπραξης 45 ημέρες από την έκδοση των συμβολαίων. Οι απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων
καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία έκδοσης των Ασφαλιστηρίων
Συμβολαίων.
2.3.9 Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χρεωστών ασφαλίστρων

Πρόβλεψη για απομείωση της αξίας μιας απαίτησης σχηματίζεται όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι
ο Συνεταιρισμός δεν πρόκειται να εισπράξει το σύνολο των απαιτήσεων που είναι απαιτητά στα
πλαίσια της σύμβασης και σύμφωνα με τους αρχικούς όρους.
Ο Συνεταιρισμός εξετάζει εάν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές ζημίες στο χαρτοφυλάκιο
απαιτήσεων κατά ασφαλισμένων. Μία απαίτηση υπόκεινται σε απομείωση της αξίας της όταν
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, παρουσιάζει περισσότερο από 90 ημέρες και / ή όταν
υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, κατά την ημερομηνία εκτίμησης, οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι χρεώστες
ασφαλίστρων δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να
προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της
συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία
κλεισίματος ισολογισμού, ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους κινδύνους. Κάθε διαγραφή
υπολοίπων χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.
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2.3.10 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

Για τους σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, ως ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
νοούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών «ταμείο», «μη δεσμευμένα χρηματικά διαθέσιμα σε
Τράπεζες», «απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων» και τα υψηλής ρευστότητας χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διάρκειας μικρότερης των τριών μηνών από την ημερομηνία απόκτησης τους
όπως, «έντοκα γραμμάτια και άλλα αξιόγραφα», «χαρτοφυλάκιο επενδύσεων» και «εμπορικό
χαρτοφυλάκιο», των οποίων ο κίνδυνος μεταβολής της εύλογης αξίας τους είναι ασήμαντος και τα
οποία χρησιμοποιούνται από τον Συνεταιρισμό για την εξυπηρέτηση των βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεών του.
2.3.11 Προβλέψεις

Ο Συνεταιρισμός διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν υπάρχει
παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, μεγάλη
πιθανότητα εκροής πόρων που εμπεριέχουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό της υποχρέωσης
και είναι εφικτό να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης.
2.3.12 Παροχές προς εργαζομένους

Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ένα πρόγραμμα παροχών σε εργαζομένους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία, στο οποίο οι παροχές καθορίζονται με βάση οικονομικές και δημογραφικές
παραδοχές. Οι πιο σημαντικές παραδοχές, μεταξύ άλλων, είναι η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο
μισθός, οι δείκτες προσδόκιμης ζωής, το επιτόκιο προεξόφλησης, ο ρυθμός αύξησης αποδοχών και
συντάξεων. Στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης είναι ίση με την
παρούσα αξία των καθορισμένων πληρωτέων παροχών κατά την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων μειωμένης κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit
method).
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των
μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα με τις
πληρωμές των εισφορών και έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στη
κατάσταση αποτελεσμάτων στις συνταξιοδοτικές παροχές, εκτός αν έχει ήδη συμπεριληφθεί στο
κόστος κάποιου περιουσιακού στοιχείου και προκύπτει από την απασχόληση των εργαζόμενων την
τρέχουσα περίοδο, λοιπές παροχές, περικοπές και διακανονισμούς, αυξάνοντας την σχετική
υποχρέωση. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα υπολογίζονται εφαρμόζοντας το επιτόκιο
προεξόφλησης στο καθαρό υπόλοιπο της υποχρέωσης προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και
της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από
εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα
ίδια κεφάλαια, στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν. Το κόστος
προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
2.3.13 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 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
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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 των
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.
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.
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.
2.3.14 Έλεγχος επάρκειας ασφαλιστικών προβλέψεων

Το Δ.Π.Χ.Α 4 απαιτεί τη διενέργεια ελέγχου για το αν οι αναγνωρισμένες ασφαλιστικές προβλέψεις
μείον τα μη δεδουλευμένα έξοδα πρόσκτησης και τα σχετιζόμενα άυλα στοιχεία του ενεργητικού είναι
επαρκείς για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Στην
περίπτωση όπου διαπιστώνεται υστέρηση των προβλέψεων αυτών, σχηματίζεται ισόποση πρόβλεψη
σε βάρος των αποτελεσμάτων.
2.3.15 Αντασφαλιστικές συμβάσεις

Τα οφέλη που λαμβάνει ο Συνεταιρισμός από τις αντασφαλιστικές συμβάσεις που έχει συνάψει
αναγνωρίζονται ως στοιχεία του ενεργητικού «Απαιτήσεις από Αντασφαλιστές». Οι υποχρεώσεις από
αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόμενα αντασφάλιστρα. Ο Συνεταιρισμός εξετάζει αν οι
απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί απομείωση κατά την ημερομηνία κλεισίματος των
οικονομικών καταστάσεων, μειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και αναγνωρίζει τη ζημία
απομείωσης στα αποτελέσματα. Μία απαίτηση από αντασφαλιστή είναι απομειωμένη όταν και μόνο
όταν:
(i)

υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις, ως αποτέλεσμα γεγονότος που συνέβη μετά την αρχική
αναγνώριση της απαίτησης, ότι ο Συνεταιρισμός ενδέχεται να μην εισπράξει ολόκληρο το ποσό
που του αναλογεί σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και

ii)

το γεγονός αυτό έχει αξιόπιστα μετρήσιμη επίδραση στα ποσά τα οποία ο Συνεταιρισμός θα
εισπράξει από τον αντασφαλιστή.
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2.3.16 Μισθώσεις

Ο Συνεταιρισμός ως μισθωτής
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι συμβάσεις μίσθωσης ενσώματων παγίων στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι ο Συνεταιρισμός
διατηρεί όλους τους κινδύνους και οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα των ενσώματων παγίων
στοιχείων, καταχωρούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της
εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσώματων πάγιων στοιχείων ή της παρούσας αξίας των ελάχιστα
καταβαλλόμενων μισθωμάτων. Κάθε ένα από τα μισθώματα που καταβάλλεται, επιμερίζεται μεταξύ
του ποσού που αφορά την αποπληρωμή του κεφαλαίου και του ποσού που αφορά την αποπληρωμή
τόκων, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ένας σταθερός συντελεστής αποπληρωμής του
ανεξόφλητου υπολοίπου της χρηματοδότησης. Το ποσό που αφορά το ανεξόφλητο κεφάλαιο των
υποχρεώσεων κατανέμεται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού σε βραχυπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο.
Το ποσό που αφορά την αποπληρωμή των τόκων, μεταφέρεται σταδιακά κατά την διάρκεια της
σύμβασης στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία
αποκτώνται στα πλαίσια μιας σύμβασης χρηματαδοτικής μίσθωσης, υπόκεινται σε απόσβεση. Η
απόσβεση των συγκεκριμένων ενσώματων παγίων στοιχείων γίνεται στο μικρότερο διάστημα μεταξύ
της ωφέλιμης ζωής τους ή της διάρκειας της μίσθωσης.
Λειτουργικές μισθώσεις
Οι συμβάσεις μίσθωσης ενσώματων παγίων στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι ο εκμισθωτής
διατηρεί ένα σημαντικό μέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκμισθωμένα
ενσώματα πάγια στοιχεία, καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Το σύνολο των
καταβαλλόμενων μισθωμάτων μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης. Στην περίπτωση όπου μια σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης διακοπεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της, ποσό που καταβάλλεται στον εκμισθωτή με τη μορφή αποζημίωσης,
αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά την περίοδο στην οποία διακόπτεται η σύμβαση.
Ο Συνεταιρισμός ως εκμισθωτής
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Όταν τα ενσώματα πάγια στοιχεία έχουν μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση, παρούσα αξία των
ελάχιστων μισθωμάτων που πρέπει να καταβληθούν απεικονίζεται ως απαίτηση. Τα έσοδα από
χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Λειτουργικές μισθώσεις
Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, που ο Συνεταιρισμός λειτουργεί ως εκμισθωτής, το
μισθωμένο πάγιο παρακολουθείται ως στοιχεία ενεργητικού και δε διενεργούνται αποσβέσεις με βάση
την ωφέλιμη ζωή του. Το ποσό των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου
παγίου, αναγνωρίζεται ως έσοδο, στην κατηγορία έσοδα επενδύσεων με τη μέθοδο του
δεδουλευμένου.
2.3.17 Φόροι - 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 και αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος.
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Αναβαλλόμενη φορολογία
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τη μέθοδο της Χρηματοοικονομικής θέσης,
βάσει των προσωρινών διαφορών οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις
και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για τον
προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας εισοδήματος χρησιμοποιούνται οι θεσπισμένοι
φορολογικοί συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία εκτιμάται ότι
θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας
κλεισίματος της κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.
2.3.18 Συνεταιρικό κεφάλαιο

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 ιδιοκτήτες (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) Λεωφορείων.
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.
2.3.19 Τομείς δραστηριότητας

Ο Συνεταιρισμός παρουσιάζει πληροφορίες κατά κλάδο δραστηριότητας με βάση τις σημαντικότερες
ασφαλιστικές δραστηριότητες. Αναλυτικότερα βλέπε σημείωση 5 «Πληροφόρηση κατά τομέα»
2.3.20 Ασφαλιστικές δραστηριότητες
2.3.20.1 Ασφαλιστήρια συμβόλαια

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του Συνεταιρισμού καλύπτουν ασφαλίσεις ζημιών για προσωπικά
ατυχήματα, χερσαία οχήματα, μεταφερόμενων εμπορευμάτων, για αστική ευθύνη (από χερσαία
οχήματα).
Τα ασφάλιστρα συμβολαίων ζημιών αναγνωρίζονται ως έσοδα (δεδουλευμένα ασφάλιστρα) αναλογικά
με την περίοδο διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Κατά την ημερομηνία κλεισίματος των
οικονομικών καταστάσεων το ποσό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που αναλογεί στην επόμενη
χρήση μεταφέρεται στο απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται
πριν την μείωση των αναλογουσών προμηθειών.
2.3.21 Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη
συναλλαγή θα εισρεύσουν στον Συνεταιρισμό. Η αναγνώριση του εσόδου από ασφαλιστήρια
συμβόλαια περιγράφεται ανωτέρω στη σημείωση 2.3.20.1
Τόκοι - Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων
λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.
Έσοδα από ενοίκια -Τα έσοδα ενοικίων από επενδύσεις σε ακίνητα λογίζονται σε συστηματική βάση
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
2.3.22 Συμψηφισμός

Η απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από συμψηφισμό
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, μόνο εφόσον υφίσταται
συμβατικό δικαίωμα που επιτρέπει το συμψηφισμό των ποσών που έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα
υπάρχει πρόθεση είτε για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού ποσού, τόσο του
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χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης αντίστοιχα, είτε για
διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει μετά το συμψηφισμό.
2.3.23 Παύση απεικόνισης

Ένα χρηματοοικονομικό μέσο παύει να απεικονίζεται όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί
των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται
πλέον. Όταν μια υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο
δανειστή με σημαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται
σημαντικά, αυτή η αλλαγή ή τροποποίηση θεωρείται ως παύση αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης
και αναγνώριση μιας νέας και η διαφορά στα αντίστοιχα λογιστικά υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα.
3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, 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:
Ø Επάρκεια ασφαλιστικών αποθεμάτων
Ο υπολογισμός των επιπλέον προβλέψεων βάσει του ελέγχου επάρκειας αποθεμάτων γίνεται με
χρήση των μελλοντικών χρηματορροών μέχρι εξαντλήσεως του χαρτοφυλακίου. Οι υποθέσεις που
χρησιμοποιούνται εκφράζουν την τρέχουσα εμπειρία.
Ø Απομείωση της αξίας των αξιογράφων των διαθεσίμων προς πώληση
Ο Συνεταιρισμός ελέγχει εάν τα αξιόγραφα τα οποία έχει χαρακτηρίσει Διαθέσιμα προς Πώληση
έχουν υποστεί απομείωση. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με παρακολούθηση της διακύμανσης της τιμής
του χρεογράφου, την φερεγγυότητα ευρωστία και πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη, τις
αποδόσεις του κλάδου και λοιπών άλλων συνεκτιμούμενων παραγόντων.
Ø Επάρκεια πρόβλεψης απαιτήσεων (Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπών απαιτήσεων)
Οι προβλέψεις επισφαλών χρεωστών ασφαλίστρων είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας
της απαίτησης και της αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών εισπράξεων ως αποτέλεσμα
αξιολόγησης των ανείσπρακτων ασφαλίστρων και των πιθανών ζημιών που δύναται να
προκύψουν.
Ø Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που
θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε
χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς
ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά
ποσά που έχουν καταχωρηθεί στις Οικονομικές καταστάσεις.
Ø Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από δικαστικές υποθέσεις
Η Συνεταιρισμός έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Η Διοίκηση αξιολογεί την έκβαση των
υποθέσεων και, εάν υπάρχει πιθανότητα αρνητικής έκβασης τότε ο Συνεταιρισμός προβαίνει στο
σχηματισμό των απαραίτητων προβλέψεων. Οι προβλέψεις, όπου απαιτούνται, υπολογίζονται με
βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα χρειαστεί για την
διευθέτηση των αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
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Ø Υποχρεώσεις στο προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση
Το καθαρό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών εκτιμάται με αναλογιστικές μεθόδους
με τη χρήση παραδοχών για το επιτόκιο προεξόφλησης, την αύξηση αποδοχών, την κινητικότητα
του προσωπικού και την αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων.
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το Δ.Π.Χ.Α 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα και Γνωστοποιήσεις» εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με
σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η σημασία των
χρηματοοικονομικών μέσων για την οικονομική θέση του Συνεταιρισμού.
Οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού επηρεάζονται από διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι πιο
σημαντικοί από αυτούς είναι ο ασφαλιστικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας,
και ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τις δυσμενείς εξελίξεις στην γενικότερη οικονομική
κατάσταση της χώρας.
4.1 Ασφαλιστικός κίνδυνος

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.
4.2 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. Οι σημαντικότεροι
τομείς στους οποίους ο Συνεταιρισμός είναι εκτεθειμένος στον πιστωτικό κίνδυνο είναι:
· Απαιτήσεις από ασφαλισμένους,
· Απαιτήσεις από αντασφαλιστές σχετικά με εξοφληθείσες απαιτήσεις,
· Συμμετοχή αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις,
· Απαιτήσεις από συνεργάτες - αντιπροσώπους,
· Απαιτήσεις από επενδύσεις σε ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία.
Συγκέντρωση στον Πιστωτικό κίνδυνο
Ο Συνεταιρισμός συνάπτει αντασφαλιστικές συμβάσεις κι επενδύει σε χρηματοοικονομικά μέσα με
αντισυμβαλλόμενους που αξιολογούνται με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, ειδικά όταν η έκθεση
παρουσιάζει μεγάλο βαθμό σημαντικότητας. Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση παρακολουθεί και
επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική για την αγορά αντασφαλιστικών προϊόντων και για την τοποθέτηση
σε τραπεζικές καταθέσεις σύμφωνα με την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων και τον
περιορισμό της συγκέντρωσης σε αντασφαλιστές και πιστωτικά ιδρύματα ώστε τα σχετικά
χαρτοφυλάκια να διαφοροποιούνται επαρκώς. Αναφορικά με τις επενδύσεις σε ομόλογα, αμοιβαία
κεφάλαια και μετοχικούς τίτλους, ο Συνεταιρισμός θέτει περιορισμούς στην τοποθέτηση κεφαλαίων ανά
εκδότη και διαχειριστή σε συνάρτηση με την πιστοληπτική ικανότητα όπως προσδιορίζεται από οίκους
αξιολόγησης.
Απαιτήσεις
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.
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Ο Συνεταιρισμός είναι εκτεθειμένος σε πιστωτικό κίνδυνο που αφορούν τους αντασφαλιστές οι οποίοι
μπορεί να μην είναι σε θέση να καλύψουν την αναλογία τους επί των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή
επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους, οι ασφαλιζόμενοι
και οι συνεργαζόμενοι με τον Συνεταιρισμό, μπορεί να μην δύνανται να καταβάλουν τα ποσά των
ασφαλίστρων που είναι απαιτητά. Ο Συνεταιρισμός αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα όρια των
πιστώσεων των συνεργατών και των αντισυμβαλλόμενων και λαμβάνει μέτρα.
Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί αντασφάλιση για τη διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου. Αυτό όμως
δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωσή του έναντι των ασφαλισμένων στην περίπτωση που
αντασφαλιστής δεν πληρώσει κάποια αποζημίωση. Όλες οι εκχωρήσεις δίνονται σε αντασφαλιστές
που πληρούν τα αυστηρά κριτήρια που έχει θεσπίσει η Διοίκηση του Συνεταιρισμού.
Επενδύσεις
Πιστωτικός κίνδυνος επενδύσεων είναι η μη εκπλήρωση μελλοντικών υποχρεώσεων οι οποίες
ορίζονται από την επένδυση λόγω οικονομικής αδυναμίας του εκδότη χρηματοοικονομικού προϊόντος.
Ο Συνεταιρισμός διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με επενδύσεις εφαρμόζοντας
μεθόδους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του κάθε εκδότη χρηματοοικονομικού μέσου.
Τέτοιοι πιστωτικοί κίνδυνοι επισκοπούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Ο Συνεταιρισμός επενδύει σε
άμεσα ρευστοποιήσιμα αξιόγραφα και κυρίως σε κρατικά ομόλογα, αμοιβαία και τραπεζικά προϊόντα
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αντισυμβαλλόμενους που έχουν αυξημένο βαθμό πιστοληπτικής
ικανότητας και υψηλής φερεγγυότητας.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Η εταιρεία διατηρεί καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής κι
αλλοδαπής. Ο Συνεταιρισμός διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από την αδυναμία
του τραπεζικού οργανισμού να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Συνεταιρισμό επιλέγοντας
οργανισμούς με αυξημένη πιστοποιημένη πιστοληπτική ικανότητα.
Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση
στον πιστωτικό κίνδυνο. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία με τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
κατά την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης είναι:
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού – Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
31/12/2014

31/12/2013

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση

2.388.781,74

1.653.794,79

Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές απαιτήσεις

3.020.133,88

4.834.132,63

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων

4.119.504,75
9.528.420,37

3.221.118,38
9.709.045,80

Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με την πιστοληπτική ικανότητα
Οι πίνακες που ακολουθούν παρέχουν πληροφορία αναφορικά με την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
του Συνεταιρισμού κατά την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης ταξινομώντας τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία σύμφωνα με την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλόμενων που δημοσιοποιούν οι
Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και είναι αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική
Αρχή . Η πιστοληπτική βαθμίδα ΑΑΑ θεωρείται η υψηλότερη πιθανή βαθμίδα. Τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που αναλύονται ομαδοποιούνται σε χαρτοφυλάκια εφόσον παρουσιάζουν κοινά ή παρόμοια
χαρακτηριστικά.
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Πιστοληπτική ικανότητα : Χαρτοφυλάκιο Ομολόγων
31.12.2014
Πιστοληπτική
διαβάθμιση
Κρατικά
Ομόλογα

Σύνολο

AAA

ΑΑ

A

BBB

136.800

Ολλανδία

62.905

Ισπανία

95.775

Σλοβενία

51.275

Ιταλία

92.160

Ευρωπαϊκά
Εταιρικά
Ομόλογα

B

CCC

CC

Χωρίς
αξ/ση

0.00

0.00

0.00

0.00

498.087

Γερμανία

Πορτογαλία
Υπερεθνικά
Ομόλογα

BB

59.172
225.896
113.231

112.665

762.129

Ενέργεια
-Ημεδαπής
-Αλλοδαπής
Πιστωτικά
Ιδρύματα

229.580

116.096

82.575

82.575

113.484

-Ημεδαπής
-Αλλοδαπής
Κατασκευές –
Πρώτες ύλες
-Ημεδαπής

190.290

190.290

-Αλλοδαπής

109.523

109.523

Τηλεπικοινωνίες
-Ημεδαπής
-Αλλοδαπής
Υψηλή
Τεχνολογία

64.048

64.048

-Ημεδαπής
-Αλλοδαπής
Συνολική
έκθεση σε
πιστωτικό
κίνδυνο

86.112

1.486.112

86.112

312.936

397.449

113.484

303.258

358.985

31.12.2013
Πιστοληπτική
διαβάθμιση
Κρατικά
Ομόλογα

Σύνολο

AAA

ΑΑ

A

BBB

BB

B

CCC

CC

Χωρίς
αξ/ση

359.522

Γερμανία

98.519

Ολλανδία

58.446

Ισπανία
Σλοβενία
Ιταλία
Πορτογαλία
Υπερεθνικά
Ομόλογα
Ευρωπαϊκά
Εταιρικά
Ομόλογα

202.556
101.117

101.438

263.218

Ενέργεια
-Ημεδαπής
-Αλλοδαπής
Πιστωτικά
Ιδρύματα

101.765

101.765

-Ημεδαπής
-Αλλοδαπής
Κατασκευές –
Πρώτες ύλες

99.224

99.224

-Ημεδαπής
-Αλλοδαπής
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Τηλεπικοινωνίες
-Ημεδαπής
-Αλλοδαπής
Υψηλή
Τεχνολογία

62.228

62.228

-Ημεδαπής
-Αλλοδαπής
Συνολική
έκθεση σε
πιστωτικό
κίνδυνο

622.741

199.637

203.203

62.228

0.00

99.224

0.00

0.00

0.00

0.00

Πιστοληπτική ικανότητα : Χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

31.12.2014
Πιστοληπτική διαβάθμιση
Διαχείρισης Διαθεσίμων
Ομολόγων
Μετοχών
Μικτών
Συνολική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο

Σύνολο
377.119,91
369.488,92
156.059,99
902.668,82

Χωρίς αξιολόγηση
377.119,91
369.488,92
156.059,99
902.668,82

Σύνολο
387.382,61
336.864,30
50.554,95
256.257,32
1.031.059,18

Χωρίς αξιολόγηση
387.382,61
336.864,30
50.554,95
256.257,32
1.031.059,18

31.12.2013
Πιστοληπτική διαβάθμιση
Διαχείρισης Διαθεσίμων
Ομολόγων
Μετοχών
Μικτών
Συνολική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο

Πιστοληπτική ικανότητα : Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα

31.12.2014
Πιστοληπτική
διαβάθμιση
Προθεσμιακές
Καταθέσεις
Ημεδαπής
Αλλοδαπής
Καταθέσεις
Όψεως
Ημεδαπής
Αλλοδαπής
Μετρητά στο
Ταμείο
Συνολική
έκθεση σε
πιστωτικό
κίνδυνο

Σύνολο

ΑΑΑ

ΑΑ

A

BBB

BB

B

CCC

CC

Χωρίς
αξ/ση

3.729.248
1.729.248
2.000.000
361.905
361.905

28.350

4.119.504

28.350

0.00

0.00

2.000.000

0.00

0.00

0.00

2.091.154

0.00

28.350

BBB

BB

B

CCC

CC

Χωρίς
αξ/ση

31.12.2013
Πιστοληπτική
διαβάθμιση
Προθεσμιακές
Καταθέσεις
Ημεδαπής
Αλλοδαπής
Καταθέσεις
Όψεως
Ημεδαπής
Αλλοδαπής
Μετρητά στο
Ταμείο
Συνολική
έκθεση σε
πιστωτικό
κίνδυνο

Σύνολο

ΑΑΑ

ΑΑ

A

2.555.000
2.555.000

648.044

648.044

18.000

3.221.118

18.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.203.044

0.00

18.000
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Πιστοληπτική ικανότητα : Χρεώστες Ασφαλίστρων και λοιπές απαιτήσεις

31.12.2014
Πιστοληπτική
διαβάθμιση
Χρεώστες
Ασφαλίστρων
Επιταγές και
γραμμάτια
εισπρακτέα
Αντασφαλιστές
Λοιπές
Απαιτήσεις
Συνολική
έκθεση σε
πιστωτικό
κίνδυνο

Σύνολο

ΑΑΑ

ΑΑ

A

BBB

BB

B

CCC

CC

130.894

130.894

755.226
1.430.533

10.000

755.226
1.289.531

131.001

703.480

3.020.133

Χωρίς
αξ/ση

703.480

0.00

10.000

131.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.879.131

BB

B

CCC

CC

Χωρίς
αξ/ση

31.12.2013
Πιστοληπτική
διαβάθμιση
Χρεώστες
Ασφαλίστρων
Επιταγές και
γραμμάτια
εισπρακτέα
Αντασφαλιστές
Λοιπές
Απαιτήσεις
Συνολική
έκθεση σε
πιστωτικό
κίνδυνο

Σύνολο

ΑΑΑ

ΑΑ

A

BBB

423.138

423.138

1.306.400
1.755.692

10.000

1.306.400
1.424.160

321.531

1.348.902

4.834.132

1.348.902

0.00

10.000

321.531

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.502.601

4.3 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην ενδεχόμενη δυσκολία να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις που
σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Ο Συνεταιρισμός φροντίζει να διατηρεί ποσά μετρητών
και να επενδύει σε χρηματοοικονομικά στοιχεία με υψηλή ικανότητα ρευστοποίησης προκειμένου να
ελαχιστοποιεί τις ζημίες λόγω του κινδύνου ρευστότητας.
Στη συνέχεια αναλύεται η προσδοκώμενη ωρίμανση των μη προ εξοφλημένων χρηματορροών των
υποχρεώσεων και των απαιτήσεων του Συνεταιρισμού.

31 Δεκεμβρίου 2014
Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις

Βραχυπρόθεσμες*
υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

Συνολικές
υποχρεώσεις

1.769.963,59

1.752.140,62

556.938,98

-

556.938,98

-

142.350,71

142.350,71

Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων

145.405,42

-

145.405,42

Υποχρεώσεις από φόρους

280.754,64

-

280.754,64

2.753.062,63

1.894.491,33

4.647.553,87

Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό

Σύνολο Υποχρεώσεων

31 Δεκεμβρίου 2013

Βραχυπρόθεσμες*
υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

3.522.104,12

Συνολικές
υποχρεώσεις

Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις

1.968.334,58

1.877.375,87

3.845.710,45

Λοιπές υποχρεώσεις

1.331.925,94

-

1.331.925,94

Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό

-

88.520,11

88.520,11

Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων

237.315,75

-

237.315,75

Υποχρεώσεις από φόρους

632.603,60

-

632.603,60

4.170.179,87

1.965.895,98

6.163.075,26

Σύνολο Υποχρεώσεων

*Αφορά στο χρονικό ορίζοντα μικρότερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης.
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Βραχυπρόθεσμες*
απαιτήσεις

31 Δεκεμβρίου 2014

Μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις

Συνολικές
Απαιτήσεις

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

-

1.048.191,18

1.048.191,18

Επενδύσεις σε ακίνητα

-

260.000,00

260.000,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

-

31.966,46

31.966,46

12.692,79
(τόκοι καταθέσεων)

75.512,76

75.512,76

902.668,82
(αμοιβαία)
498.261,49
(αντασφαλιστές)
+20.308,80(τόκοι
ομολόγων)

336.168,36
1.486.112,92
(ομόλογα)

2.388.781,74

932.271,66
(αντασφαλιστές)

3.020.133,88

4.119.504,75

-

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Έξοδα και προβλέψεις εσόδων επόμενων χρήσεων
Επενδύσεις σε ανωτεροβάθμιο αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση

Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές απαιτήσεις
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

250.659,33

Σύνολο Ενεργητικού

336.168,36

4.119.504,75
11.530.918,46

Βραχυπρόθεσμες*
απαιτήσεις
-

31 Δεκεμβρίου 2013
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις

Συνολικές
Απαιτήσεις

1.373.933,04

1.373.933,04

300.000,00

300.000,00

Επενδύσεις σε ακίνητα

-

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

-

-

-

3.096,45
(τόκοι καταθέσεων)

72.343,98

72.343,98

1.031.059,18
(αμοιβαία)
664.820,10
(αντασφαλιστές)

319.562,76
622.741,19
(ομόλογα)
1.090.871,92
(αντασφαλιστές)

3.221.118,38

-

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Έξοδα και προβλέψεις εσόδων επόμενων χρήσεων
Επενδύσεις σε ανωτεροβάθμιο αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές απαιτήσεις
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

183.821,68

Σύνολο Ενεργητικού

319.562,76
1.653.794,79
4.834.132,63
3.221.118,38
11.958.707,26

*Αφορά στο χρονικό ορίζοντα μικρότερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης.
4.4 Κίνδυνος Αγοράς

Ο κίνδυνος της αγοράς περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίου εύλογης
αξίας, τον κίνδυνο τιμών και τον κίνδυνο επιτοκίου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Είναι ο κίνδυνος της διακύμανσης της μελλοντικής αξίας των χρηματορροών ενός χρηματοοικονομικού
μέσου λόγω της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο Συνεταιρισμός δεν εκτίθεται σε
σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του πραγματοποιείται
σε ευρώ που αποτελεί το λειτουργικό του νόμισμα. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε μεταβολή των
συναλλαγματικών ισοτιμιών δε θα επέφερε αξιοσημείωτη μεταβολή στην καθαρή θέση και τα
αποτελέσματα του Συνεταιρισμού.
31 Δεκεμβρίου 2014
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

ΕΥΡΩ

ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ

ποσά σε €

ποσά σε €

Άλλα νομίσματα

Σύνολο

ποσά σε €

ποσά σε €

1.048.191,18

-

-

1.048.191,18

-

260.000,00

260.000,00

-

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

31.966,46

-

-

31.966,46

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Έξοδα και προβλέψεις εσόδων επόμενων
χρήσεων
Επενδύσεις σε ανωτεροβάθμιο
αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό

75.512,76

-

-

75.512,76

252,21

-

Επενδύσεις σε ακίνητα

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές
απαιτήσεις

250.407,12

336.168,36
2.220.093,82

168.687,92

3.018.854,13

1.279,75

-

250.659,33
336.168,36
2.388.781,74
3.020.133,88
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Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές
ασφαλιστικές προβλέψεις

4.017.256,17

102.248,58

-

4.119.504,75

11.258.450,00

272.468,46

-

11.530.918,46

-

-

-

-

-

-

-

-

3.522.104,12

3.522.104,12

Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προς το
προσωπικό
Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών
δραστηριοτήτων

556.938,98

Υποχρεώσεις από φόρους

280.754,64

-

-

280.754,64

4.647.553,87

-

-

4.647.553,87

Σύνολο Υποχρεώσεων

31 Δεκεμβρίου 2013

142.350,71
145.405,42

ΕΥΡΩ

Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Έξοδα και προβλέψεις εσόδων επόμενων
χρήσεων
Επενδύσεις σε ανωτεροβάθμιο
αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές
απαιτήσεις
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές
ασφαλιστικές προβλέψεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προς το
προσωπικό
Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών
δραστηριοτήτων
Υποχρεώσεις από φόρους
Σύνολο Υποχρεώσεων

142.350,71
145.405,42

ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ

Άλλα νομίσματα

Σύνολο

ποσά σε €

ποσά σε €

ποσά σε €

ποσά σε €
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

556.938,98

1.373.933,04

-

-

1.373.933,04

300.000,00

-

-

300.000,00

-

-

-

-

72.343,98

-

-

72.343,98

-

-

-

-

50.554,95

-

-

-

3.221.118,38

-

-

3.221.118,38

11.908.152,31

50.554,95

-

11.958.707,26

-

-

-

-

-

-

-

-

632.603,60

-

-

632.603,60

6.163.075,26

-

-

6.163.075,26

183.821,68
319.562,76
1.603.239,84
4.834.132,63

3.845.710,45
1.331.925,94
88.520,11
237.315,75

183.821,68
319.562,76
1.653.794,79
4.834.132,63

3.845.710,45
1.331.925,94
88.520,11
237.315,75

Κίνδυνος επιτοκίου
Είναι ο κίνδυνος διακύμανσης των μελλοντικών ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου λόγω
των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό και την παρούσα αξία των αναμενόμενων χρηματικών ροών από μία επένδυση ή μια
υποχρέωση. Ο Συνεταιρισμός διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα σταθερού επιτοκίου και συνεπώς, είναι
εκτεθειμένος στον κίνδυνο των επιτοκίων της δίκαιης αξίας.
Κυμαινόμενου
επιτοκίου
Ομόλογα
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

-

Κυμαινόμενου
επιτοκίου
Ομόλογα
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

-

2014
Σταθερού
επιτοκίου
1.486.112,92
1.486.112,92

1.486.112,92
1.486.112,92

2013
Σταθερού
επιτοκίου
622.741,19
622.741,19

Σύνολο
622.741,19
622.741,19

Σύνολο
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Κίνδυνος μετοχών
Είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου ως αποτέλεσμα των
μεταβολών στις τιμές της αγοράς που αφορούν είτε το συγκεκριμένο μέσο ειδικά ή τον εκδότη του είτε
από παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τα διαπραγματεύσιμα μέσα της αγοράς. Ο Συνεταιρισμός
διαθέτει μετοχικούς τίτλους οι τιμές των οποίων δε διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά
(Αμοιβαία Κεφάλαια και Μετοχικούς Τίτλους μη εισηγμένων σε Χ.Α. ).
Κυμαινόμενου
επιτοκίου
Ομόλογα
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

-

Κυμαινόμενου
επιτοκίου
Ομόλογα
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

-

2014
Σταθερού
επιτοκίου
1.486.112,92
1.486.112,92

1.486.112,92
1.486.112,92

2013
Σταθερού
επιτοκίου
622.741,19
622.741,19

Σύνολο
622.741,19
622.741,19

Σύνολο

4.7 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.
4.8 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.
Τα ίδια κεφάλαια του Συνεταιρισμού παρακολουθούνται από τις εποπτικές αρχές και τους εμπορικούς
νόμους.
Το περιθώριο φερεγγυότητας και τα περιουσιακά στοιχεία σε ασφαλιστική τοποθέτηση του
Συνεταιρισμού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την 31η Δεκεμβρίου 2013 παρατίθενται στους
παρακάτω πίνακες:
Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας
Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας
Πλεόνασμα Περιθωρίου Φερεγγυότητας
Δείκτης Φερεγγυότητας

31/12/2014
6.883.364,59
4.500.000,00
2.383.364,59
153%

31/12/2013
5.822.631,41
4.500.000,00
1.322.631,41
129%

Παρατίθεται πίνακας των περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού τα οποία διατίθενται σε
ασφαλιστική τοποθέτηση για την κάλυψη των ασφαλιστικών αποθεμάτων σύμφωνα με το Ν.Δ 400/70.
Ακίνητα
Ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα
Διαθέσιμα
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο

31/12/2014
349.281,70
1.713.668,31
1.098.800,00
498.457,00
3.660.207,01

31/12/2013
585.148,00
1.599.040,15
1.215.300,00
934.732,00
4.334.220,15

Τα περιουσιακά στοιχεία σε ασφαλιστική τοποθέτηση καλύπτουν τα μαθηματικά αποθέματα και τις
τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις.
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4.9 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. Πληροφόρηση κατά τομέα

Ο Συνεταιρισμός παρουσιάζει πληροφορίες ανά τομέα δραστηριότητας με βάση τις σημαντικότερες
ασφαλιστικές δραστηριότητες. Οι τομείς δραστηριότητας που ακολουθούν προσδιορίστηκαν σύμφωνα
με τον τρόπο που η Διοίκηση αντιλαμβάνεται και αξιολογεί την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζημιών για αστική ευθύνη (από χερσαία οχήματα) – Κλάδος Αυτοκινήτων:
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο της
αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, των χερσαίων οχημάτων, των μεταφερόμενων εμπορευμάτων
και του προσωπικού ατυχήματος.
6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
6.1 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο

Γήπεδα και
οικόπεδα

Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2013

1.909.165,58

758.000,00

847.913,80

5.610,00

297.641,78

61.596,91
-50.934,53
-6.711,41

-3.953,68

38.875,77
-9.758,00
-2.757,73

2.954,00
-

19.767,14
-41.176,53
-

1.913.116,55

754.046,32

874.273,84

8.564,00

276.232,39

Υπόλοιπο 1/1/2013

503.005,29

0,00

262.849,46

2.384,27

237.771,56

Προσθήκες
Μειώσεις

79.271,70
-43.092,33

-

62.633,35
-1.504,37

713,83
-

15.924,52
-41.587,96

Υπόλοιπο 31/12/2013

539.184,66

0,00

323.978,44

3.098,10

212.108,12

1.373.931,89

754.046,32

550.295,40

5.465,90

64.124,27

1.913.116,55

754.046,32

874.273,84

8.564,00

276.232,39

91.069,40
0,00
-432.704,67

-203.547,94

56.949,37
0,00
-229.156,73

-

34.120,03
0,00
0,00

1.571.481,28

550.498,38

702.066,48

8.564,00

310.352,42

539.184,66

0,00

323.978,44

3.098,10

212.108,12

69.243,12

-

40.782,64

856,40

27.604,08

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων

-85.137,68

-

-85.137,68

-

-

Υπόλοιπο 31/12/2014

523.290,10

0,00

279.623,40

3.954,50

239.712,20

1.048.191,18

550.498,38

422.443,08

4.609,50

70.640,22

Προσθήκες
Μειώσεις
Απομείωση
Υπόλοιπο 31/12/2013
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/1/2014
Προσθήκες
Μειώσεις
Απομείωση
Υπόλοιπο 31/12/2014
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2014
Προσθήκες

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014

Στα Ιδιοχρησιμοποιούμενα Γήπεδα, Οικόπεδα και Κτίρια περιλαμβάνονται τα ακίνητα τα οποία
χρησιμοποιούνται από τον Συνεταιρισμό αποκλειστικά για ιδιόχρηση.
Κατά την τρέχουσα χρήση πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που
ιδιοχρησιμοποιούνται βάσει εκτίμησης από τον ανεξάρτητο εκτιμητή FVAT Advisory A.E. Η εκτίμηση
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του οικοπέδου έλαβε χώρα ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της τοπικής αγοράς. Αποτιμήθηκε με
την μέθοδο των Συγκριτικών στοιχείων ή Κτηματαγοράς. Από την επανεκτίμηση προέκυψε υποτίμηση
ποσού € 347.566 η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης (βλέπε και σημείωση
20).
6.2 Επενδύσεις σε ακίνητα

Ο Συνεταιρισμός έχει στην κατοχή του ένα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 615,00 τ.μ. στην θέση
Πανόραμα της Σαρωνίδας, του Δήμου Σαρωνικού. Ο Συνεταιρισμός έχει επιλέξει να αποτιμά το
συγκεκριμένο οικόπεδο στην εύλογη αξία.
Κατά την τρέχουσα χρήση πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου βάσει
εκτίμησης από τον ανεξάρτητο εκτιμητή FVAT Advisory A.E. Η εκτίμηση του οικοπέδου έλαβε χώρα
ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της τοπικής αγοράς. Αποτιμήθηκε με την μέθοδο των Συγκριτικών
στοιχείων ή Κτηματαγοράς. Από την επανεκτίμηση προέκυψε υποτίμηση ποσού € 40.000 η οποία
επιβάρυνε τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης (βλέπε και σημείωση 20).
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1/1/2014
Απομείωση
Υπόλοιπο λήξης χρήσης 31/12/2014

31/12/2014
300.000,00
-40.000,00
260.000,00

31/12/2013
300.000,00
300.000,00

6.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
1/1/2014
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Απομείωση Ενσώματων περιουσιακών
στοιχείων
Αναπροσαρμογή
αποσβέσεων
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις
από
αναβαλλόμενους
φόρους
Αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση
Υπεραξία Επενδυτικών οικοπέδων
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους
φόρους
Σύνολο

Επιβάρυνση
(ωφέλεια) στα
αποτελέσματα

Επιβάρυνση
(ωφέλεια) στα
Ίδια Κεφάλαια

31/12/2014

110.751,76

-84.038,16

10.297,58

37.011,18

1.744,97

90.367,42

-

92.112,39

4.367,70
14.305,56

-1.847,41
-4.757,12

-

2.520,29
9.548,45

131.169,99
-1.922,93
-56.903,08

-275,27
276,89
10.400,00

10.297,58
-17.530,42
-

141.192,31
-19.176,46
-46.503,08

-58.826,01
72.343,98

10.676,89
10.401,62

-17.530,42
-7.232,84

-65.679,54
75.512,77

6.4 Προμήθειες κι έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων

Προμήθειες παραγωγής
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2014
68.823,61
118.726,94
12.692,79
50.415,99
250.659,33

31/12/2013
77.065,76
48.148,58
12.060,45
46.546,89
183.821,68

6.5 Επενδύσεις σε ανωτεροβάθμιο αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό
Περιγραφή
Π.Α.Σ.Ι.Α. ΣΥΝ.Π.Ε.

31/12/2014
336.168,36
336.168,36

31/12/2013
319.562,76
319.562,76

Ο Συνεταιρισμός συμμετέχει στον ανωτεροβάθμιο αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό ονόματι
Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Συν.Π.Ε.
Κατά την 31/12/2014 κατείχε 132 συνεταιρικά μερίδια σε σύνολο 2.746 συνεταιρικών μεριδίων.
Ο Συνεταιρισμός την συγκεκριμένη τοποθέτηση την αποτιμά στο κόστος κτήσης δεδομένου ότι δεν είναι
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εφικτό να προσδιοριστεί αξιόπιστα η εύλογη αξία.
προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν απομείωση.
Έναρξη χρήσης
Μείωση απομείωσης
Τέλος χρήσης

Κάθε χρόνο ο Συνεταιρισμός διενεργεί έλεγχο
31/12/2014
319.562,76
16.605,60
336.168,36

31/12/2013
319.562,76
319.562,76

6.6 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση
ΟΜΟΛΟΓΑ
Κρατικά αλλοδαπά
Εταιρικά εγχώρια
Εταιρικά αλλοδαπά
Σύνολο
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Εξωτερικού

Σύνολο

31/12/2014

31/12/2013

723.983,50
190.290,00
571.839,42
1.486.112,92

359.849,05
262.892,14
622.741,19

902.668,82
902.668,82

1.031.053,60
1.031.053,60

2.388.781,74

1.653.794,79

Τα ανωτέρω αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση κατηγοριοποιούνται με βάση το Δ.Π.Χ.Α 13 στο
επίπεδο 1 το οποίο περιλαμβάνει αξιόγραφα που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά.
6.7 Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές απαιτήσεις
Χρεώστες ασφαλίστρων
Επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα
Απαιτήσεις από αντασφαλιστές
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2014
130.894,12
755.226,12
1.430.533,15
703.480,49
3.020.133,88

31/12/2013
423.138,46
1.306.400,09
1.755.692,02
1.348.902,06
4.834.132,63

6.8 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Μετρητά στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας σε τράπεζες
Σύνολο ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων

31/12/2014
28.350,26
361.905,91
3.729.248,58
4.119.504,75

31/12/2013
18.000,01
648.044,38
2.555.000,00
3.221.118,38

Τα λογιστικά υπόλοιπα του ταμείου και των ταμειακών ισοδυνάμων προσεγγίζουν την εύλογη αξία
τους.
6.9 Συνεταιρικό κεφάλαιο

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 ιδιοκτήτες (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) Λεωφορείων.
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 ονομαστική αξία της κάθε υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας είναι 719,00 € (2013 - 719,00 €).
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6.10 Αποθεματικά
Τακτικό Αποθεματικό
Αποθεματικό αναπροσαρμογής ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας αξιογράφων διαθεσίμων προς
πώληση
Υποχρεώσεις από
προγράμματα καθορισμένων
παροχών
(αποθεματικό αναλογιστικών (ζημιών) κερδών
Λοιπά αποθεματικά
Σύνολο αποθεματικών

31/12/2014
1.275.160,63
132.354,91

31/12/2013
1.224.533,28
156.988,47

54.579,18

5.472,97

-13.337,41
613.426,33
2.062.183,64

15.971,09
537.566,80
1.940.532,61

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.
Αποθεματικό αναπροσαρμογής ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Σχηματίστηκε από την επανεκτίμηση των οικοπέδων και κτιρίων του Συνεταιρισμού. Η επανεκτίμηση
των οικοπέδων και των κτιρίων έγινε από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές.
Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας αξιογράφων διαθεσίμων προς πώληση
Το αποθεματικό αυτό έχει σχηματισθεί από την αποτίμηση των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων
και μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσης με την πώληση αυτών των αξιογράφων στην εύλογη
αξία τους και θα φορολογηθούν με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αποθεματικό αναλογιστικών (ζημιών) κερδών
Το αποθεματικό αυτό έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αναθεωρημένου προτύπου ΔΛΠ
19 και εμπεριέχει τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών.
Λοιπά Αποθεματικά
Στο κονδύλι αυτό εμπεριέχονται αποθεματικά τα οποία έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταίρων.
6.11 Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις

Έτος 2014
Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Απόθεμα Εκκρεμών αποζημιώσεων
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ζημιών

Έτος 2013
Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Απόθεμα Εκκρεμών αποζημιώσεων
Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ζημιών

Σύνολο
839.330,99
1.896.307,07
786.466,06
3.522.104,12

Αναλογία
Συνεταιρισμού
645.034,61
1.470.877,81
60.320,95
2.176.233,37

Αναλογία
Αντασφαλιστών
194.296,38
425.429,26
726.145,11
1.345.870,75

889.394,12
2.314.697,52
641.618,81
3.845.710,45

680.000,38
1.673.729,53
13.750,47
2.367.480,38

209.393,74
640.967,99
627.868,34
1.478.230,07

31/12/2014
22.193,58
197.603,52
210.353,67
48.903,54
74.647,24

31/12/2013
52.323,72
802.624,45
231.532,25
44.349,54
200.117,80

6.12 Λοιπές υποχρεώσεις
Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής
Επιταγές πληρωτέες
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
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Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

3.237,43
556.938,98

978,18
1.331.925,94

6.13 Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό

Ο Συνεταιρισμός απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στο προσωπικό αυτό ο
Συνεταιρισμός είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης το 40% της
αποζημίωσης απόλυσης.
6.14 Δεδουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα
Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Σύνολο Δεδουλευμένων ασφαλίστρων και συναφών
εσόδων

31/12/2014
5.240.183,91
1.156.696,01
50.063,13

31/12/2013
4.882.161,50
1.071.645,81
53.414,06

6.446.943,05

6.007.221,37

Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα ανά κλάδο αναλύονται ως ακολούθως:
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ατυχημάτων
Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Δεδουλευμένα ασφάλιστρα ατυχημάτων
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα χερσαίων οχημάτων (εκτός
σιδηροδρόμων)
Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Δεδουλευμένα ασφάλιστρα χερσαίων οχημάτων
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μεταφερόμενων εμπορευμάτων
Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Δεδουλευμένα ασφάλιστρα μεταφερόμενων εμπορευμάτων
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για αστική ευθύνη (από χερσαία
οχήματα)
Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Δεδουλευμένα ασφάλιστρα για αστική ευθύνη
Σύνολο Δεδουλευμένων ασφαλίστρων και συναφών
εσόδων

31/12/2014
144.362,02
-1.777,28
142.584,74

31/12/2013
124.017,27
-2.602,3
121.414,97

1.445.425,34
-5.535,82
1.439.889,52
49.966,20
3.675,81
53.642,01

1.382.633,52
95,74
1.382.729,26
43.382,34
-9.360,97
34.021,37

4.757.126,36
53.700,42
4.810.826,78

4.403.774,18
65.281,59
4.469.055,77

6.446.943,05

6.007.221,37

31/12/2014
95.182,37
7.899,10
30.352,99
-5.095,14
-23.300,00
-1.551,01
103.488,31

31/12/2013
116.652,31
18.081,62
1.440,54
75.068,01
211.242,48

31/12/2014
157.534,86
3.473,04
4.500,00
35.535,22
201.043,12

31/12/2013
153.862,35
20.939,17
4.500,00
179.880,94
359.182,46

6.15 Έσοδα επενδύσεων
Έσοδα από τόκους καταθέσεων
Κέρδος από πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων
Έσοδα από τόκους ομολόγων
Ζημίες από πώληση μετοχών
(Ζημίες) / Κέρδη από πώληση ομολόγων
Λοιπά
Σύνολο
6.16 Λοιπά έσοδα
Προμήθειες από αντασφαλιστές
Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ
Έσοδα ενοικίων
Λοιπά
Σύνολο
6.17 Αποζημιώσεις ασφαλισμένων
Χρήση 2014
Ασφάλειες προσωπικών ατυχημάτων

Αναλογία
Συνεταιρισμού
113,50

Αναλογία
αντασφαλιστών
31/12/2014
-

Σύνολο
113,50
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Ασφάλειες χερσαίων οχημάτων
Ασφάλειες μεταφερόμενων εμπορευμάτων
Ασφάλειες για αστική ευθύνη
Σύνολο αποζημιώσεων χρήσεως 2014

Χρήση 2013
Ασφάλειες προσωπικών ατυχημάτων
Ασφάλειες χερσαίων οχημάτων
Ασφάλειες μεταφερόμενων εμπορευμάτων
Ασφάλειες για αστική ευθύνη
Σύνολο αποζημιώσεων χρήσεως 2013

536.731,39
2.424,00
1.386.346,35
1.925.615,24
Αναλογία
Συνεταιρισμού
57,00
526.468,05
700,00
1.711.512,07
2.238.737,12

30.915,15
0,00
688.611,33
719.526,48

567.646,54
2.424,00
2.074.957,68
2.645.141,72

Αναλογία
αντασφαλιστών
31/12/2013
0,00
84.665,84
0,00
1.107.140,65
1.191.806,49

57,00
611.133,89
700,00
2.818.652,72
3.430.543,61

31/12/2014
10.725,12
84.647,25
7.814,53
349.006,18
452.193,08

31/12/2013
7.153,38
77.250,16
5.440,70
301.768,05
391.612,29

31/12/2014
878.538,15
509.548,86
99.429,40
148.656,37
72.286,37
14.224,54
1.722.683,69

31/12/2013
725.982,85
424.414,13
85.459,27
108.754,49
115.182,67
-13.949,37
1.385,87
1.447.229,91

Σύνολο

6.18 Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής
Ασφάλειες προσωπικών ατυχημάτων
Ασφάλειες χερσαίων οχημάτων
Ασφάλειες μεταφερόμενων εμπορευμάτων
Ασφάλειες για αστική ευθύνη
Σύνολο δεδουλευμένων προμηθειών
6.19 Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές αμοιβές παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Αποζημιώσεις προσωπικού
Προβλέψεις επισφάλειας
Σύνολο εξόδων διοίκησης και διάθεσης

Το κονδύλι αμοιβές και έξοδα προσωπικού αναλύεται ως εξής:
Μισθοδοσία και ημερομίσθια
Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο αμοιβών προσωπικού

31/12/2014
700.478,84
153.214,31
24.845,00
878.538,15

31/12/2013
564.318,89
133.802,96
27.861,00
725.982,85

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ο Συνεταιρισμός απασχολεί κατά μέσο όρο 25 άτομα (2013 22 άτομα).
6.20 Πρόβλεψη υποτίμησης ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

Τα γήπεδα – οικόπεδα και κτίρια επανεκτιμήθηκαν στις 31/12/2014 από ανεξάρτητους εκτιμητές. Από
την επανεκτίμηση προέκυψε απομείωση ποσού € 394.278 η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της
τρέχουσας χρήσης (βλέπε ανωτέρω και σημειώσεις 1 και 2 αντίστοιχα).
6.21 Φόροι
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

31/12/2014
365.322,40
-10.401,62
354.920,78

31/12/2013
455.431,64
-3.758,73
451.672,91

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής του Συνεταιρισμού για το 2014 και το 2013 είναι 26%.
Ο Συνεταιρισμός έχει κλείσει τις χρήσεις μέχρι και την 31/12/2009 με περαιώσεις.
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Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους
τακτικούς τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της
κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, την εμπρόθεσμη και ορθή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
καθώς και για το σχηματισμό προβλέψεων για μη καταχωρηθείσες φορολογικές υποχρεώσεις. Το
αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου οδηγεί στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο εφόσον
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υποκαθιστά τον έλεγχο από τη δημόσια αρχή και επιτρέπει στον
Συνεταιρισμό να περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για την οικεία διαχειριστική χρήση. Ο
Συνεταιρισμός ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2011 – 2014 λαμβάνοντας πιστοποιητικό φορολογικής
συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη.
7. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ 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 θα 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.
8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που να
επηρεάζουν την οικονομική θέση του Συνεταιρισμού στις 31/12/2014.
9. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Η ελεγκτική εταιρεία NEXIA EUROSTATUS A.E. ήταν ο νόμιμος ελεγκτής για τη χρήση που έκλεισε
στις 31/12/2014. Η αμοιβή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την ανωτέρω χρήση ήταν
10.000,00 €. Επίσης, στην ανωτέρω εταιρεία, καταβλήθηκε το ποσό των 8.000,00 € για τη διενέργεια
φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014 σε εφαρμογή του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (Ν.4174/2013 ΦΕΚ 170Α΄). Επί πλέον καταβλήθηκε το ποσό των 750,00 Ευρώ για την
έκδοση έκθεσης αναφορικά με την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της
απόφασης 38/133/18-11-2008 του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α).
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