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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

01.01.2020 - 31.12.2020 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού παρουσιάζει την Έκθεση ∆ιαχείρισης και τις Ετήσιες 

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2020.  

 
Εξέλιξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς το 2020  

Το έτος 2020 εξελίχθηκε ως µια πολύ διαφορετική χρονιά µε τις εξελίξεις στο µέτωπο της πανδηµίας του 

κορωνοϊού να διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Οι 

ιδιαίτερα ισχυρές επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού επηρέασαν αρνητικά την παγκόσµια και ελληνική 

οικονοµία, οδηγώντας την οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα σε µεγάλη ύφεση. Σύµφωνα µε τα 

διαθέσιµα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η πρώτη εκτίµηση της ύφεσης στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υπολογίζεται στο 8,2%. Περαιτέρω, οι επιπτώσεις της πανδηµίας και των περιορισµών 

για τον έλεγχο της εξάπλωσης της οδήγησαν σε αύξηση του πιστωτικού κινδύνου και του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος. Η υποχρεωτική διακοπή της οικονοµικής δραστηριότητας σε πολλούς κλάδους της οικονοµίας 

τόσο την περασµένη άνοιξη, όσο και από τον προηγούµενο Νοέµβριο, δηµιούργησε την ανάγκη στήριξης 

τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των εργαζοµένων τους. Παράλληλα, επηρεάστηκε δευτερογενώς ένα 

µεγάλο πλήθος άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Σηµαντικές δραστηριότητες, όπως ο τουρισµός, 

επλήγησαν σηµαντικά κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά όπως ήταν αναµενόµενο επηρεάστηκε, ωστόσο κατάφερε συνολικά να 

περιορίσει τις απώλειές της σε επίπεδο ακαθάριστων εγγεγραµµένων ασφαλίστρων. Η παραγωγή 

ασφαλίστρων, ανήλθε στα € 3,9 δισ. µειωµένη κατά 3,7% σε σχέση µε το έτος 2019.  

Αναλυτικότερα και σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανέρχεται για τη 

χρήση 2020 σε € 3.924,3 εκατ. (2019: € 4.073,0 εκατ.), εκ των οποίων € 2.105,9 εκατ. αφορούν σε γενικές 

ασφαλίσεις και € 1.818,3 εκατ. σε ασφαλίσεις ζωής. Σε σχέση µε το έτος 2019, η παραγωγή ασφαλίστρων 

στην χρήση 2020 παρουσιάζεται µειωµένη κατά -3,7% περίπου (2019: +8,7%). Ειδικότερα, οι γενικές 

ασφαλίσεις αυξήθηκαν κατά 0,4% (2019: +2,0%), ενώ οι ασφαλίσεις ζωής µειώθηκαν κατά 8,0% (2019: 

+16,9%). Από τους κλάδους ασφάλισης κατά ζηµιών, οι κλάδοι ασφάλισης πλην αστικής ευθύνης 

αυτοκινήτου καταγράφουν αύξηση της τάξης του 3,9% σε σχέση µε το 2019, ενώ ο κλάδος ασφάλισης 

αυτοκινήτων καταγράφει µείωση της τάξης του 5,7%. Από τους κλάδους ασφάλισης ζωής, ο κλάδος 

ασφαλίσεων ζωής συνδεδεµένων µε επενδύσεις παρουσίασε αύξηση κατά 55,3%, ενώ η διαχείριση 

συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων παρουσίασε µείωση κατά 17,5% και οι λοιπές ασφαλίσεις ζωής 

κατέγραψαν µείωση κατά 17,5%. 
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Σε επίπεδο κεφαλαίων, η ελληνική ασφαλιστική αγορά παραµένει ισχυρή. Τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών 

εταιριών ξεπερνούν τα € 3,4 δις. 

 

Περαιτέρω, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει η υιοθέτηση του νέου προτύπου χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, ∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συµβόλαια» (IFRS 17) µε εφαρµογή από 1/1/2023. Η µετάβαση στο 

IFRS 17 θα αποτελέσει µία από τις πλέον σηµαντικές αλλαγές των τελευταίων 20 ετών για τις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, καθώς απαιτείται πλήρης αναθεώρηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. ∆εδοµένου 

του µεγέθους της αλλαγής, οι επιχειρήσεις ήδη αξιολογούν τον αντίκτυπο που θα έχει η υιοθέτηση του IFRS 

17 στα οικονοµικά τους αποτελέσµατα ενώ παράλληλα εξετάζουν τόσο θέµατα προσωπικού όσο και 

υποδοµών προκειµένου να υποστηριχτούν τα νέα αυτά πρότυπα. 

 

Οι απαιτήσεις είναι σηµαντικά διαφορετικές από τις υπάρχουσες, µε άµεσες επιδράσεις στα ακόλουθα: 

 

• Αλλαγή στον τρόπο αναγνώρισης της κερδοφορίας. 

• Αύξηση της πολυπλοκότητας των µεθόδων αποτίµησης και καθορισµού των παραδοχών. 

• Αύξηση του όγκου των απαιτούµενων δεδοµένων και της επεξεργασίας αυτών. 

 

Οι αλλαγές που θα επιφέρει το πρότυπο αναµένεται να επηρεάσουν τον Συνεταιρισµό και οι επιπτώσεις 

µελετώνται από τις αρµόδιες Μονάδες. 

 

Πορεία Εργασιών – Συνοπτικά Μεγέθη 

Στη χρήση του 2020, τα κέρδη ασφαλίσεων ανήλθαν σε € 1,46εκ. έναντι € 2,58εκ. το 2019. Τα εγγεγραµµένα 

(µικτά) ασφάλιστρα διαµορφώθηκαν σε € 4,19εκ., παρουσιάζοντας µείωση 48,8% σε σχέση µε την 

προηγούµενη περίοδο αναφοράς. Το έσοδο επενδύσεων ανήλθε σε € 0,17εκ. και τα ίδια κεφάλαια σύµφωνα 

µε τα ∆ΠΧΑ αυξήθηκαν οριακά κατά 0,57% και ανήλθαν σε € 12,28εκ. 

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση βασικών µεγεθών: 
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 Βασικά Αποτελέσµατα ∆ραστηριότητας 

 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς, η πανδηµία Covid-19 επέφερε σηµαντική επίδραση στη δραστηριότητα του 

Συνεταιρισµού µειώνοντας σηµαντικά την παραγωγή του. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση της 

µέσης διάρκειας των συµβολαίων αλλά και στη µερική µείωση του µέσου στόλου των οχηµάτων. Στο 

παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η ανάλυση των ακαθάριστων εγγεγραµµένων ασφαλίστρων κατά 

∆ΠΧΑ.  

Ακαθάριστα Εγγεγραµµένα Ασφάλιστρα (ποσά σε χιλ. €) 

 

 

 

 

 

Τα ακαθάριστα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης αυτοκίνητων ανήλθαν σε € 2,76εκ., 

µειωµένα κατά 47,3% σε σχέση µε το 2019. Η παραγωγή του κλάδου ασφάλισης άλλων οχηµάτων εµφάνισε 

µείωση κατά 51,2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και ανήλθε σε € 1,22εκ. Τα ακαθάριστα εγγεγραµµένα 

ασφάλιστρα των υπολοίπων κλάδων ανήλθαν σε € 198χιλ., παρουσιάζοντας µείωση 51,3%.  

 

Σηµειώνεται ότι η παραγωγή των ακαθάριστων εγγεγραµµένων ασφαλίστρων για το σύνολο της 

ασφαλιστικής αγοράς, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρών Ελλάδος («ΕΑΕΕ»), 

ανήλθε το 2020 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ανήλθε σε € 728εκ., παρουσιάζοντας 

µείωση 3,0% σε σχέση µε το 2019, ενώ για την ασφάλιση των λοιπών κλάδων οχηµάτων (Ατυχήµατα, Χερσαία 

οχήµατα, Μεταφερόµενα εµπορεύµατα ) σε € 296εκ., ήτοι αύξηση 2% σε σχέση µε το 2019. 

 

 Στόλος Ασφαλισµένων Οχηµάτων και Μέσο Ασφάλιστρο 

Κέρδη Ασφαλίσεων 

2020: € 1,46εκ. 

↓ 43,4% 

2019: € 2,58εκ. 

Εγγεγραµµένα (µικτά) Ασφάλιστρα 

2020: € 4,19εκ. 

↓ 48,8% 

2019: € 8,18εκ. 

Έσοδο Επενδύσεων 

2020: € 0,16εκ. 

↓ 63,7% 

2019: € 0,45εκ. 

Ίδια Κεφάλαια 

2020: € 12,28εκ. 

↑ 0,6% 

2019: € 12,21εκ. 
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5673

4115

2019

2020

1.489

839

2019

2020

5.490

4.992

2019

2020

 

Στόλος Ασφαλισµένων Οχηµάτων 31/12/20   Μέσο Ασφάλιστρο  2020 (€) 

 

Μέσος Στόλος Ασφαλισµένων Οχηµάτων 2020  

 

Ο στόλος των ασφαλισµένων οχηµάτων ανήλθε στο τέλος του 2020 σε 4.115 οχήµατα, παρουσιάζοντας 

µείωση κατά 27,5% σε σχέση µε το 2019. Ο µέσος στόλος των οχηµάτων ανήλθε σε 4.992 κατά συνέπεια το 

µέσο ασφάλιστρο για τη χρήση του 2020 ανήλθε σε € 839, εµφανίζοντας µείωση της τάξεως του 44,0%. 

 
∆ιαχείριση Κεφαλαίων 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Συνεταιρισµού απαρτίζονται από υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία κατηγορίας 

1 χωρίς περιορισµούς, τα οποία δύναται να απορροφήσουν εξ ολοκλήρου ζηµίες σε περίπτωση 

εκκαθάρισης ή διαρκών προβληµάτων, ώστε να επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας του Συνεταιρισµού. 

Ο δείκτης κάλυψης της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR) διαµορφώθηκε σε 321%, ενώ ο δείκτης 

κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) διαµορφώθηκε σε 371%, όπως παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

∆είκτες Κεφαλαίων Φερεγγυότητας 

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας  

2020: €3,22εκ. 

↓ 23,1% 

2019: €4,19εκ. 

Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση 

2020: €3,70εκ. 

 - 

2019: €3,70εκ. 

Επιλέξιµα Ίδια Κεφάλαια 

2020: €11,96εκ. 

↑ 1,4% 

2019: €11,79εκ. 

∆είκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας 

2020: 371% 

↑ 90 ποσοστιαίες µονάδες 

2019: 282% 

∆είκτης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης 

2020: 321% 

↑ 2 ποσοστιαίες µονάδες 

2019: 319% 

 

Προφίλ Κινδύνων 

Ο Συνεταιρισµός έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων κατάλληλο τόσο για τον εντοπισµό και την 

αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί όσο και για την ποσοτικοποίησή τους σε 

όρους κεφαλαιακών αναγκών. Επιπλέον, ο Συνεταιρισµός έχει καθορίσει τη διάθεση ανάληψης κινδύνων µε 

σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. Τα αποτελέσµατα της κεφαλαιακής απαίτησης 
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+ 1,79

+ 0,13 +2,08

+ 1,08 - 1,14 + 0,17

3,22

Κίνδυνος

Αγοράς

Ασφαλιστικός

Κίνδυνος - Υγείας

Ασφαλιστικός

Κίνδυνος - Ζηµιών

Κίνδυνος Αθέτησης

Αντισυµβαλλοµένου

Επίπτωση

∆ιαφοροποίησης

Λειτουργικός

Κίνδυνος

Κεφαλαικες

Απαιτήσεις
Φερεγγυότητας

φερεγγυότητας, ανά κατηγορία κινδύνου µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2020 απεικονίζονται στο 

παρακάτω διάγραµµα. 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις ανά Κατηγορία Κινδύνου  

(ποσά σε εκ. ευρώ) 

 

 

 

 

 

Πρόταση διανοµής αποτελεσµάτων 

Η ∆ιοίκηση του Συνεταιρισµού προτείνει την µεταφορά του υπόλοιπου κερδών µετά φόρων της χρήσης 

01/01/2020 – 31/12/2020, στα κέρδη εις νέο, µε σκοπό την περεταίρω ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων του 

Συνεταιρισµού.  

 
Θυγατρικές Εταιρίες 

Ο Συνεταιρισµός συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 100% στην εταιρία ασφαλιστικής διαµεσολάβησης µε 

την επωνυµία Γενική Πανελλαδική Ασφαλιστικοί Πράκτορες Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα.  

 

∆ίκτυο 

Τα προϊόντα του Συνεταιρισµού διατίθενται στους ασφαλισµένους - µέλη του σε όλη την Ελλάδα, τόσο µέσω 

της απευθείας πώλησης (direct selling), από τα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών και το Υποκατάστηµα 

Θεσσαλονίκης όσο και από το δίκτυο διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων του Συνεταιρισµού το οποίο 

αποτελείται από επιλεγµένους συνεργαζόµενους Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές (Πράκτορες και Μεσίτες).  

 
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Ο Συνεταιρισµός, προσδοκά να διασφαλίζει την ύπαρξη ενός πλέγµατος κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών 

και δικλείδων ασφαλείας, ικανών να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις διακυβέρνησης που υπαγορεύονται κατά 

κύριο λόγο από το κανονιστικό πλαίσιο και προσαρµόζονται στις ανάγκες του ακολουθώντας βέλτιστες 

πρακτικές.  

 
Συγκεκριµένα, ο Συνεταιρισµός προσδοκά να διατηρεί και να αναµορφώνει το οργανωτικό του σχήµα, ώστε 

να αποσαφηνίζει την κατανοµή και ιεράρχηση των καθηκόντων στις επιµέρους επιχειρησιακές µονάδες. 

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισµός προσεγγίζει την εταιρική διακυβέρνηση αποσκοπώντας στην υιοθέτηση των 

ακόλουθων βασικών αρχών: 

 
Κουλτούρα ηθικής και δεοντολογίας: Εµπιστοσύνη, καταλληλόλητα, ακεραιότητα, καλή φήµη, ευρωστία, 

διαφάνεια αποτελούν τον πυρήνα της προσέγγισης που υιοθετεί και ακολουθεί το ∆.Σ. αποδεικνύοντας έτσι 

τον καθορισµό του τόνου από την κορυφή. Η καλλιέργεια και η ενίσχυση των ηθικών αξιών σε όλες τις 
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επιχειρηµατικές λειτουργίες και δραστηριότητες του Συνεταιρισµού είναι προτεραιότητα του ∆.Σ., ώστε να 

διασφαλίζεται η φήµη του Συνεταιρισµού και η µεγιστοποίηση της οικονοµικής του αξίας σε συνεχή βάση. 

 

Αφοσίωση: Τα µέλη του ∆.Σ. αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο για την επίβλεψη και την αντικειµενική 

αξιολόγηση των θεµάτων που αφορούν το Συνεταιρισµό παρέχοντας την απαραίτητη καθοδήγηση µε κάθε 

τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων µερών. Για το λόγο αυτό, το ∆.Σ. επιζητά 

συνεχώς να εγκαθιδρύσει και να ενισχύσει µία εταιρική κουλτούρα που στηρίζεται στην ακεραιότητα ώστε οι 

αποφάσεις να λαµβάνονται αµερόληπτα και µε δίκαιο τρόπο. 

 
Επίβλεψη της επιχειρηµατικής στρατηγικής: Τα µέλη του ∆.Σ. συµµετέχουν ενεργά στον καθορισµό της 

επιχειρηµατικής στρατηγικής θέτοντας τους µακροχρόνιους στόχους, παρέχοντας συµβουλές, 

επισκοπώντας και εγκρίνοντας τα επιχειρηµατικά πλάνα και σχέδια, τους προϋπολογιστικούς, 

χρηµατοοικονοµικούς και κεφαλαιακής διαχείρισης στόχους, και τέλος, επιβλέποντας τον τρόπο υλοποίησης 

και επίτευξης των στόχων. 

 
Επίβλεψη της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων: Τα µέλη του ∆.Σ. έχουν ως προτεραιότητα την καλλιέργεια 

και τη διάχυση αρχών συνετούς διαχείρισης των κινδύνων σε κάθε επιχειρηµατική λειτουργία. Για το σκοπό 

αυτό, επιβλέπουν το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, διαµορφώνουν και εγκρίνουν τις πολιτικές και 

µεθοδολογίες που εφαρµόζονται για τη διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης, διαχείρισης και 

παρακολούθησης όλων των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να αναλάβει ο Συνεταιρισµός. 

Επιπλέον, το ∆.Σ. εγκρίνει τα συστήµατα και παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητά τους τα οποία 

ενσωµατώνονται στις λειτουργίες του Συνεταιρισµού για τη διαχείριση των κινδύνων. 

 
Ανεξαρτησία: Η ανεξαρτησία είναι σηµαντική για την εκπλήρωση των καθηκόντων των µελών του, και για το 

λόγο αυτό το ∆.Σ. θεσπίζει απαραίτητους µηχανισµούς διαχείρισης και αποτροπής σύγκρουσης 

συµφερόντων. Οι σχέσεις µε τα πρόσωπα που ουσιαστικά διοικούν το Συνεταιρισµό, τα επιχειρηµατικά 

συµφέροντα (συµπεριλαµβανοµένων και στενών συγγενών) δηλώνονται και αξιολογούνται. 

 
Υπευθυνότητα: Το ∆.Σ. καθορίζει µε σαφήνεια τις προσδοκίες και το πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των µελών 

του, των Επιτροπών, των βασικών λειτουργιών και των προσώπων που ουσιαστικά διοικούν το Συνεταιρισµό. 

Η διαφάνεια είναι βασική αρχή για τη συνετή εταιρική διακυβέρνηση και το ∆.Σ. επιδιώκει την ουσιαστική και 

εποικοδοµητική επικοινωνία µε τη Γενική Συνέλευση («Γ.Σ.») των µελών καθώς και τη σαφή, συνεπή και 

διαφανή δηµοσιοποίηση των οικονοµικών και εποπτικών καταστάσεων και αναφορών. 

 
∆οµή Εποπτικού και ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Συµπεριλαµβανοµένων Ρόλων και Αρµοδιοτήτων 

Το ∆.Σ. του Συνεταιρισµού ασκεί τα καθήκοντά του και έχει τις ανάλογες εξουσίες και ευθύνες, σύµφωνα µε 

όσα καθορίζονται στο Καταστατικό, στο Ν.4364/2016, στον Κανονισµό 2015/35, στην Πράξη Εκτελεστικής 

Επιτροπής 60/12.2.2016 της ΤτΕ, καθώς και στη συναφή µε τη λειτουργία και τον τρόπο άσκησης 

δραστηριοτήτων των αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισµών νοµοθεσία (Νόµος 1667/1986).  

 

Προκειµένου ο Συνεταιρισµός να εναρµονίζεται µε τις απαιτήσεις του συνόλου των νοµοκανονιστικών 

διατάξεων που διέπουν τις δραστηριότητές του, έχει υιοθετήσει την ακόλουθη δοµή:  
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Εποπτικό Συµβούλιο  

Σκοπός  

Το Ε.Σ. ελέγχει τις πράξεις του ∆.Σ. και την τήρηση των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και των 

αποφάσεων της Γ.Σ. και των εσωτερικών προτύπων λειτουργίας του Συνεταιρισµού. Το Ε.Σ. έχει δικαίωµα και 

καθήκον να λαµβάνει γνώση οποιασδήποτε πληροφορίας θεωρεί απαραίτητη για την αποτελεσµατική 

διεκπεραίωση του έργου του και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισµού. Το Ε.Σ., 

εάν διαπιστώσει αποκλίσεις από τα προαναφερθέντα ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο 

∆.Σ. την επανόρθωσή τους. Συγκαλεί δε τη Γ.Σ., όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή 

παρατυπίες που µπορεί να βλάψουν τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού.  

 
∆οµή και Λειτουργία 

Το Ε.Σ. αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον µέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. Η Γ.Σ. εκλέγει και δύο (2) 

αναπληρωµατικά µέλη, ώστε σε περίπτωση αποχωρήσεως, διαγραφής, έκπτωσης, διαρκούς κωλύµατος ή 

θανάτου µέλους του Ε.Σ. το πρώτο κατά σειρά εκλογής στις αρχαιρεσίες αναπληρωµατικό µέλος να 

καταλαµβάνει τη θέση αυτών, τα δε αναπληρωµατικά µέλη παραµένουν στη θέση των µελών που 

αναπληρώνουν µέχρι τη λήξη της θητείας τους. Μετά την εκλογή των µελών του Ε.Σ., στην πρώτη συνεδρίαση 

εκλέγουν µεταξύ τους τον προϊστάµενο και αναπληρωτή αυτού.  

 

Αρµοδιότητες µελών 

Οι αρµοδιότητες των µελών του Ε.Σ. καθορίζονται από τον Νόµο 1667/1986.  

Αναφορικά µε το Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, το Ε.Σ. είναι αρµόδιο για:   

 την επισκόπηση του Πλαισίου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 

 την παροχή συµβουλών για την υιοθέτηση ή την αναθεώρηση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που να 

ενσωµατώνουν µε κατάλληλο τρόπο τις βέλτιστες πρακτικές προσαρµοσµένες στις ανάγκες του 

Συνεταιρισµού ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις εποπτικές και νοµοθετικές απαιτήσεις, 

 την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της καταλληλόλητας της δοµής και της λειτουργίας 

του ∆.Σ. καθώς και των επιτροπών που το πλαισιώνουν, 

 την παρακολούθηση της εφαρµογής του Πλαισίου και των µηχανισµών αποτροπής και διαχείρισης 

σύγκρουσης συµφερόντων.  

 
Αναφορικά µε την Ανάδειξη των Υποψηφιοτήτων των µελών του ∆.Σ., το Ε.Σ. είναι αρµόδιο για τα ακόλουθα: 

 την ετήσια επισκόπηση της Πολιτικής Καταλληλόλητας και Αξιοπιστίας που εφαρµόζεται για τα µέλη του 

∆.Σ.,  

 την ανάπτυξη και την ανασκόπηση της διαδικασίας και των κριτηρίων επιλογής κατάλληλων και 

αξιόπιστων υποψήφιων µελών σύµφωνα µε τα εσωτερικά πρότυπα και το εφαρµοστέο δίκαιο και 

εποπτικό πλαίσιο και τη διατύπωση εισηγήσεων προς το ∆.Σ,    

 την παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου και της συνεισφοράς των µελών του ∆.Σ. 

και των επιτροπών του στην αποστολή του Συνεταιρισµού.  
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Σύνθεση Εποπτικού Συµβουλίου  

 

 

Σύνθεση Εποπτικού Συµβουλίου (Γ.Σ. 18/03/2021) 

 

 

 

 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  

 
Ρόλος  

Το ∆.Σ. έχει την τελική ευθύνη για όλες τις λειτουργίες και τις υποθέσεις του Συνεταιρισµού. Τα µέλη του ∆.Σ. τα 

οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. των συνεταίρων, έχουν βασική αρµοδιότητα την εποπτεία της διαχείρισης των 

εργασιών και των θεµάτων που αντιµετωπίζει ο Συνεταιρισµός µε στόχο τη διατήρηση και βελτιστοποίηση της 

µακροπρόθεσµης αξίας του Συνεταιρισµού. Ο ρόλος του ∆.Σ. διακρίνεται σε δύο βασικούς πυλώνες: τη λήψη 

αποφάσεων και την εποπτεία.  

 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων βασίζεται στον καθορισµό και σχεδιασµό των επιχειρηµατικών πολιτικών 

και των στρατηγικών στόχων και επιπρόσθετα, στην έγκριση σηµαντικών ενεργειών, αποφάσεων και 

πολιτικών. Ο Γενικός ∆ιευθυντής (εφεξής “Γ.∆.”) και οι ∆ιευθυντές των επιχειρηµατικών µονάδων είναι 

αρµόδιοι για την υλοποίηση των αποφάσεων του ∆.Σ. και υπεύθυνοι για τη διοίκηση των δραστηριοτήτων 

του Συνεταιρισµού.  

Η διαδικασία της εποπτείας περιλαµβάνει την επισκόπηση των σηµαντικών επιχειρηµατικών αποφάσεων, τη 

µέριµνα για την επάρκεια του συστήµατος δικλείδων ασφαλείας και την αναθεώρηση και εφαρµογή των 

πολιτικών. Οι Επιτροπές του ∆.Σ. και οι υπεύθυνοι των βασικών λειτουργιών αναλαµβάνουν να παρέχουν την 

απαραίτητη καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις που απαιτούνται στους επικεφαλής των επιχειρηµατικών 

µονάδων για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και να παρέχουν τη διαβεβαίωση στο ∆.Σ. της συνεπούς 

εφαρµογής των αποφάσεων του.  

 

Από Έως

Παλασκώνης Κωνσταντίνος Προϊστάµενος Μη Εκτελεστικό 1/4/2018 31/3/2021

Γασπαράτος Αλέξανδρος Μέλος Μη Εκτελεστικό 1/4/2018 31/3/2021

Σπηλιώτης ∆ηµήτριος Μέλος Μη Εκτελεστικό 1/4/2018 31/3/2021

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Φύση Μέλους
∆ιάρκεια θητείας

Από Έως

Σκανδαλάκης Νικόλαος Προϊστάµενος Μη Εκτελεστικό 18/3/2021 17/3/2025

Αντωνίου Ιωάννης Αναπληρωτής Μη Εκτελεστικό 18/3/2021 17/3/2025

Γασπαράτος Συµεών Μέλος Μη Εκτελεστικό 18/3/2021 17/3/2025

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Φύση Μέλους
∆ιάρκεια θητείας
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Το κανονιστικό πλαίσιο για τη Φερεγγυότητα ΙΙ και η κείµενη νοµοθεσία περί Συνεταιρισµών προβλέπουν 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες για το ∆.Σ., όπως η µέριµνα για τη σύνταξη των ετησίων οικονοµικών 

καταστάσεων, καθώς και η έγκριση πολιτικών διαχείρισης κινδύνων. Το ∆.Σ. δύναται να µεταβιβάζει 

αρµοδιότητές του στον Γ.∆. ή σε άλλον υπάλληλο του Συνεταιρισµού, ώστε να διεκπεραιώνουν διαδικασίες 

που αφορούν στην καθηµερινή εύρυθµη λειτουργία του Συνεταιρισµού, χωρίς να αποποιείται σε κάθε 

περίπτωση την τελική του ευθύνη.  

 

Το ∆.Σ. εκπροσωπεί τον Συνεταιρισµό σε κάθε περίπτωση και ενώπιον όλων και είναι αρµόδιο να αποφασίζει 

για κάθε θέµα που αφορά στη διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που, σύµφωνα µε τον Νόµο ή το 

Καταστατικό του Συνεταιρισµού, εµπίπτουν στη δικαιοδοσία της Γ.Σ. των συνεταίρων.  

 

Το Καταστατικό του Συνεταιρισµού, το οποίο εγκρίνεται από τη Γ.Σ. των συνεταίρων, περιγράφει θέµατα που 

αφορούν στο ∆.Σ. ως όργανο διοίκησης και εξειδικεύονται περαιτέρω στον κανονισµό λειτουργίας του. 

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα καθήκοντα του ∆.Σ. για τα ακόλουθες σηµαντικές περιοχές: 

 την καλλιέργεια κουλτούρας εντιµότητας, ακεραιότητας και αξιοπιστίας,  

 τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής δοµής, τη θέσπιση πολιτικών και προτύπων και την ανάπτυξη 

διαδικασιών που θα συνεισφέρουν στην αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του 

Συνεταιρισµού και στην παροχή περιεκτικής πληροφόρησης στους κατάλληλους αποδέκτες µε σκοπό την 

ορθή λήψη αποφάσεων, 

 τον στρατηγικό σχεδιασµό, 

 την έγκριση των ορίων ανοχής και της διάθεσης ανάληψης κινδύνων, 

 την αναγνώριση, αξιολόγηση, επιµέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση των κινδύνων 

 την παρακολούθηση του ασφαλιστικού, αντασφαλιστικού χαρτοφυλακίου και των τεχνικών προβλέψεων, 

 την επίβλεψη του συστήµατος δικλείδων ασφαλείας και των δηµοσιοποιήσεων.   

 τον διορισµό, τον σχεδιασµό διαδοχής, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και την έγκριση των 

αποδοχών του Γ.∆., των διευθυντών και των υπεύθυνων των Βασικών λειτουργιών. 

 

∆οµή & Λειτουργία   

Μέγεθος: Σύµφωνα µε τον Νόµο για τους Αστικούς Συνεταιρισµούς, το ∆.Σ. αποτελείται τουλάχιστον από 

πέντε µέλη/συνέταιρους που εκλέγονται από τη Γ.Σ. των συνεταίρων χωρίς ανώτατο όριο. Η Γ.Σ. εκλέγει 

επιπλέον και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη-συνεταίρους, ώστε σε περίπτωση αδυναµίας εκπλήρωσης των 

καθηκόντων εκ µέρους του µέλους/συνέταιρου του ∆.Σ., ένα αναπληρωµατικό µέλος/συνέταιρος κατά σειρά 

επιτυχίας να καταλαµβάνει τη θέση του. Τα αναπληρωµατικά µέλη/συνέταιροι παραµένουν στη θέση των 

µελών που αναπληρώνουν µέχρι τη λήξη της θητείας αυτών των µελών. Με σκοπό να επιτευχθεί η βέλτιστη 

διαφοροποίηση ως προς την επαγγελµατική κατάρτιση, εµπειρία και εξειδίκευση των µελών/συνεταίρων του 

∆.Σ. ως σύνολο για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων τους και την ενίσχυση της 

ανεξαρτησίας στις αποφάσεις που λαµβάνουν, το ∆.Σ. µπορεί να διορίζει ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, 

τα οποία δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του. 

 

Σύνθεση: Ο Συνεταιρισµός διαθέτει τον επαρκή αριθµό και την κατάλληλη σύνθεση µελών ∆.Σ., ώστε να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διακυβέρνησης που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ για την 
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αµεροληψία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των µελών/συνεταίρων, καθώς επίσης, και να 

συµµορφώνεται µε τον Νόµο για τους Αστικούς Συνεταιρισµούς.  

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Γ.Σ. 18/03/2021) 

 

 

Με σκοπό τη διασφάλιση της αντικειµενικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σύµφωνα µε το Πλαίσιο 

για τη Φερεγγυότητα ΙΙ, ο Συνεταιρισµός έχει αποφασίσει ότι τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ∆.Σ. είναι µη 

εκτελεστικά µέλη/συνέταιροι, τα οποία δεν είναι υπάλληλοι του Συνεταιρισµού και δεν εµπλέκονται στις 

καθηµερινές εργασίες του. Τα µη εκτελεστικά µέλη/συνέταιροι, συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου στις 

συνεδριάσεις του ∆.Σ. και δύνανται να στελεχώνουν τις Επιτροπές του ∆.Σ. ως µέλη. ∆εν επιτρέπεται να 

προεδρεύουν σε Επιτροπές του ∆.Σ. Τα µη εκτελεστικά Μέλη/συνέταιροι είναι επιφορτισµένα µε τις 

αρµοδιότητες που προβλέπονται αναλυτικά στο Καταστατικό του Συνεταιρισµού ανάλογα µε τη θέση που 

κατέχουν και επιπλέον των καθηκόντων που αναφέρονται στον Κανονισµό λειτουργίας της εκάστοτε 

Επιτροπής πλην του Προέδρου της. Το ∆.Σ. έχει δικαίωµα, κάθε φορά που το θεωρεί απαραίτητο ή σκόπιµο, 

ανάλογα µε τις περιστάσεις, να συστήνει Επιτροπές για την υποστήριξη της λειτουργίας του. 

 

 

 

 

Από Έως

Καραµήτρος Θεόδωρος-

Βασίλειος 
Πρόεδρος Εκτελεστικό 1/4/2018 31/3/2021

Μαρίνης Αριστείδης Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό 1/4/2018 31/3/2021

Παπαδάκης Κωνσταντίνος Γραµµατέας Μη Εκτελεστικό 1/4/2018 31/3/2021

Βασιλειάδης Ευστάθιος Ταµίας Μη Εκτελεστικό 1/4/2018 31/3/2021

Κακαγιάς Ηλίας Μέλος Μη Εκτελεστικό 1/4/2018 31/3/2021

Μαρούλης Βασίλειος Μέλος Μη Εκτελεστικό 1/4/2018 31/3/2021

Τσόκας Ευάγγελος Μέλος Μη Εκτελεστικό 1/4/2018 31/3/2021

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Φύση Μέλους
∆ιάρκεια θητείας

Από Έως

Καραµήτρος Θεόδωρος-

Βασίλειος 
Πρόεδρος Εκτελεστικό 18/3/2021 17/3/2025

Μαρίνης Αριστείδης Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό 18/3/2021 17/3/2025

Μαρούλης Παναγιώτης Γραµµατέας Μη Εκτελεστικό 18/3/2021 17/3/2025

Παπαδάκης Κωνσταντίνος Ταµίας Μη Εκτελεστικό 18/3/2021 17/3/2025

Ζορπίδης Μιχαήλ Μέλος Μη Εκτελεστικό 18/3/2021 17/3/2025

Μιχαλόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος Μη Εκτελεστικό 18/3/2021 17/3/2025

Τσόκας Ευάγγελος Μέλος Μη Εκτελεστικό 18/3/2021 17/3/2025

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Φύση Μέλους
∆ιάρκεια θητείας
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Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου 

Οι επιχειρηµατικές µονάδες του Συνεταιρισµού είναι αρµόδιες για την προετοιµασία, τη σύνταξη και την 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων και για την υιοθέτηση των κατάλληλων αρχών λογιστικής και 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, των συναφών πολιτικών συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών 

προβλέψεων, των διαδικασιών και των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας που διαµορφώνονται µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τα εκάστοτε λογιστικά πρότυπα, το εφαρµοστέο δίκαιο και 

το εποπτικό πλαίσιο.  

 

Ο εξωτερικός ελεγκτής των οικονοµικών καταστάσεων είναι υπεύθυνος να σχεδιάζει και να υλοποιεί τον 

έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα επαγγελµατικά πρότυπα καθώς και του 

εσωτερικού συστήµατος δικλείδων ασφαλείας που σχετίζεται µε την παραγωγή των οικονοµικών στοιχείων. 

Επιπρόσθετα, ο εξωτερικός ελεγκτής επισκοπεί τις τριµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο σκοπός της 

Επιτροπής Ελέγχου («Ε.Ε.») είναι να επισκοπεί τις δραστηριότητες αυτές και να υποστηρίζει το Ε.Σ. και το ∆.Σ. 

στην άσκηση των εποπτικών τους αρµοδιοτήτων σε σχέση µε:  

 την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος δικλείδων ασφαλείας και διαχείρισης 

κινδύνων, 

 την ορθότητα και πληρότητα της παραγόµενης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

 την εξέταση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας και αντικειµενικότητας του εξωτερικού ελεγκτή, 

της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, της ∆ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Εργασιών και της 

υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων   

 την παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων,  

 την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, 

 την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 

και της υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 

 

Από το Καταστατικό, το οποίο είναι σύµφωνο µε το νόµο περί Αστικών Συνεταιρισµών, προβλέπεται ότι το 

Ε.Σ. φέρει την τελική ευθύνη της παραγόµενης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Σύµφωνα µε το άρθρο 

44 του νόµου 4449/2019, ο κανονισµός λειτουργίας της Ε.Ε. προβλέπει ότι τα τρία (3) µέλη της είναι µη 

εκτελεστικά και κανένα από τα αυτά δεν απαιτείται να προέρχεται από το Ε.Σ.  

 

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου 

 

 

 

 

 

Από Έως

Σταθοπούλου Σταµατούλα Πρόεδρος Ανεξάρτητο 1/2/2018 18/3/2021

Μαστροδήµας Ευάγγελος Μέλος Ανεξάρτητο 1/2/2018 18/3/2021

Πολιτάκος Κωνσταντίνος Μέλος Μη Ανεξάρτητο 1/2/2018 18/3/2021

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Φύση Μέλους
∆ιάρκεια θητείας
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Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου (Γ.Σ. 18/03/2021) 

 

 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο Συνεταιρισµός ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου του χρησιµοποιεί τις τρεις γραµµές άµυνας που έχει 

συστήσει µε στόχο την διασφάλιση της ορθότερης και αποτελεσµατικότερης αναγνώρισης και διαχείρισης 

των κινδύνων που αφορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητά του. Ο σηµαντικός µετριασµός των 

επιπτώσεων των κινδύνων του Συνεταιρισµού εξασφαλίζει την προστασία των ασφαλισµένων, των 

δικαιούχων αποζηµίωσης και των συµφερόντων των εταίρων και των επενδυτών. 

 

Κάθε γραµµή άµυνας συµβάλλει σηµαντικά στις επιχειρηµατικές προσδοκίες, στόχους και στρατηγική του 

συνεταιρισµού σε θέµατα του πεδίου ευθύνης της. 

Πρώτη γραµµή άµυνας:  Επιχειρηµατικές Μονάδες/∆ιευθύνσεις 

 κατέχουν την ιδιοκτησία των κινδύνων των εργασιών τους 

 σχεδιάζουν, υιοθετούν και εφαρµόζουν διαδικασίες για τη διαχείριση τους 

 είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων στο πλαίσιο των 

καθηµερινών εργασιών τους  

∆εύτερη γραµµή άµυνας:  Βασικές Λειτουργίες  

 παρέχουν ανεξάρτητη εποπτεία  

 υποστηρίζουν τη ∆ιοίκηση στη διαχείριση των κινδύνων  

 συνεργάζονται µε την πρώτη γραµµή άµυνας για την αναγνώριση και ορθή διαχείριση των κινδύνων 

του Συνεταιρισµού  

 διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε το νοµο-κανονιστικό και ρυθµιστικό πλαίσιο 

Τρίτη γραµµή άµυνας:  Εσωτερικός Έλεγχος  

 είναι αρµόδιος για τον ανεξάρτητο έλεγχο µε στόχο την αξιολόγηση της επάρκειας και 

αποτελεσµατικότητας του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων 

 παρέχει συµβουλευτική συνδροµή για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών του 

Συνεταιρισµού. 

 

Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο Συνεταιρισµός έχει συστήσει Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής 'Λ.Ε.Ε.') η οποία αποτελείται από 

στελέχη µε επαρκή κατάρτιση, που δεν είναι επιφορτισµένα µε θέµατα της  καθηµερινής διοίκησης και 

διαχείρισης του και είναι απαλλαγµένα, µε ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου από σχέσεις και αρµοδιότητες που 

είναι δυνατό να υπονοµεύσουν την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα για την έκφραση γνώµης τους. 

 

Από Έως

Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα Πρόεδρος Ανεξάρτητο 18/3/2021 17/3/2024

Μαστροδήµας Ευάγγελος Μέλος Ανεξάρτητο 18/3/2021 17/3/2024

Πολιτάκος Κωνσταντίνος Μέλος Μη Ανεξάρτητο 18/3/2021 17/3/2024

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Φύση Μέλους
∆ιάρκεια θητείας
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Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου ως ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική 

δραστηριότητα του Συνεταιρισµού έχει για βασική αποστολή να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες 

του Συνεταιρισµού καλύπτοντας χρηµατοοικονοµικούς, ασφαλιστικούς, λειτουργικούς κινδύνους καθώς και 

κινδύνους συµµόρφωσης και πληροφοριακών συστηµάτων. ∆ιενεργεί συστηµατική, ανεξάρτητη και 

αντικειµενική αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε την ύπαρξη, υιοθέτηση, 

συµµόρφωση και εφαρµογή: 

 του συστήµατος εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας, 

 του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, 

 του συστήµατος διαχείρισης και διοίκησης, 

 των επιχειρηµατικών πολιτικών, πρότυπων και βέλτιστων πρακτικών  

 του εφαρµοστέου νοµο-κανονιστικού πλαισίου και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής οργάνωσης, 

 του συστήµατος κατάλληλης γνωστοποίησης της απαραίτητης πληροφόρησης στους χρήστες των 

συναφών αναφορών. 

και εκπληρώνει τους ακόλουθους αντικειµενικούς στόχους: 

 τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικών δικλείδων 

ασφαλείας, 

 την παρακολούθηση της υλοποίησης σχεδίου βελτιωτικών ενεργειών του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου   

 τη διασφάλιση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας των στελεχών της λειτουργίας 

 την υποβολή προκαθορισµένου πλαισίου αναφορών στην Ε.Ε. 

 την διαβεβαίωση της υποβολής των εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών συµπεριλαµβανοµένων 

ποιοτικών και ποσοτικών/χρηµατοοικονοµικών σύµφωνα µε το σύστηµα υποβολής εσωτερικών 

αναφορών. 

 

Οι αρµοδιότητες της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου όπως αυτές περιγράφονται και στον κανονισµό 

λειτουργίας της, είναι οι ακόλουθες: 

 κατάρτιση/αναθεώρηση ετήσιου προγράµµατος εσωτερικού ελέγχου βάσει του οποίου 

διενεργούνται οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι και να το υποβάλλει στο ∆.Σ. µέσω της Ε.Ε. για 

επισκόπηση και έγκριση, 

 υιοθέτηση προσέγγισης βασισµένης στην αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων του 

Συνεταιρισµού, για την προτεραιοποίηση και πραγµατοποίηση των εργασιών της,  

 διενέργεια τακτικών ελέγχων σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου καθώς και 

εκτάκτων ελέγχων έπειτα από ανάθεση από την Ε.Ε. ή το ∆.Σ, 

 σύνταξη και υποβολή τρίµηνων περιοδικών αναφορών στο ∆.Σ. σχετικά µε τη δραστηριότητα της 

και τα συµπεράσµατα των ελέγχων που διενεργεί, τις αξιολογήσεις των περιοχών ελέγχου και την 

ενηµέρωση για την εξέλιξη των διενεργούµενων βελτιωτικών ενεργειών στις αποκλίσεις που τυχόν 

εµφανίζονται. 
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Σηµαντικές Αλλαγές στο Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης που σηµειώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς 

Το ∆.Σ. κατά την συνεδρίαση του στις 14.07.20 αποφάσισε τον τερµατισµό του εξωπορισµού της λειτουργίας 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης µε τον ορισµό, από 23.07.20, έµµισθου δικηγόρου του Συνεταιρισµού ως 

Επικεφαλής της λειτουργίας.  

 

∆ιαχείριση Ασφαλιστικών και Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων 

Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων: Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ορίζεται ως η διαδικασία αναγνώρισης, 

αξιολόγησης, αντιµετώπισης, παρακολούθησης και αναφοράς των επιχειρηµατικών κινδύνων που είναι 

εκτεθειµένος ή ενδέχεται να εκτεθεί ο Συνεταιρισµός κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του. Το πλαίσιο 

διαχείρισης κινδύνων στοχεύει:  

 στην αντιµετώπιση των σχετικών κινδύνων που αντιµετωπίζει ο Συνεταιρισµός σε τοµείς όπως η 

στρατηγική, ο προγραµµατισµός, οι λειτουργίες, τα οικονοµικά και η διακυβέρνησή του, 

 στην αναγνώριση των πηγών κινδύνων και την αλληλεπίδραση µεταξύ διαφόρων κινδύνων και τον 

πιθανό αντίκτυπο πολλαπλών ταυτόχρονων απειλών ή γεγονότων, 

 στη δηµιουργία κοινής γλώσσας για τον ορισµό των κινδύνων και την ανάπτυξη µιας κουλτούρας 

κινδύνου, 

 στη δηµιουργία κουλτούρας ανάληψης λελογισµένων κινδύνων ως τρόπο επίτευξης των στόχων 

του Συνεταιρισµού και όχι αποφυγής κινδύνων, και 

 στην τεκµηρίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων µε µεθόδους προσαρµοσµένους στον 

κίνδυνο. 

 
Αναγνώριση  

Ο Συνεταιρισµός εντοπίζει και κατανοεί τους υφιστάµενους κινδύνους, τους κινδύνους που ενδέχεται να 

προκύψουν από νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, καθώς και εκείνους που προκύπτουν από εξωτερικούς 

παράγοντες. Η αναγνώριση κινδύνου είναι µια συνεχής διαδικασία η οποία στοχεύει στον προσδιορισµό των 

κινδύνων που ενδέχεται να εµποδίσουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Συνεταιρισµού. 

Η αναγνώριση κινδύνου προσεγγίζεται µε µεθοδικό τρόπο για να διασφαλίσει ότι όλες οι σηµαντικές 

δραστηριότητες εντός του Συνεταιρισµού έχουν αναγνωρισθεί και ότι όλοι οι κίνδυνοι που απορρέουν από 

αυτές τις δραστηριότητες έχουν προσδιορισθεί. 

 
Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των κινδύνων περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 Προσδιορισµός εγγενούς κινδύνου (Inherent Risk Level)  

 Αξιολόγηση δικλείδων ασφαλείας (Controls Evaluation)  

Ο προσδιορισµός του εγγενούς κινδύνου πραγµατοποιείται τόσο σε ποιοτικό επίπεδο όσο και σε ποσοτικό 

(στις περιπτώσεις που καθίσταται εφικτό). Ο ποσοτικός προσδιορισµός βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 

τυποποιηµένη µέθοδο του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ. Ο ποιοτικός προσδιορισµός βασίζεται στην συλλογή 

πληροφοριών από α) την εµπειρία, β) τη διεθνή βιβλιογραφία και γ) τη συµβουλευτική συνδροµή των 

εµπλεκοµένων στη διαχείριση κινδύνων. 

Η αξιολόγηση των δικλείδων ασφαλείας περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των υφιστάµενων ελεγκτικών 

µηχανισµών για την αντιµετώπιση των κινδύνων, καθώς και την αποτελεσµατικότητά τους. Ο συνδυασµός 
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της ύπαρξης και της αποτελεσµατικότητας των δικλείδων ασφαλείας στους εγγενείς κινδύνους έχει ως 

αποτέλεσµα τον υπολογισµό του υπολειµµατικού κινδύνου (Residual Risk). 

Το αποτέλεσµα της ανάλυσης κινδύνων είναι το Προφίλ Κινδύνων (Risk Profile) το οποίο ορίζεται ως το 

σύνολο των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ο Συνεταιρισµός ως αποτέλεσµα των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων και αποτελεί την αποτύπωση του χαρτοφυλακίου κινδύνων σε συγκεκριµένες περιόδους 

αναφοράς. 

 
Αντιµετώπιση 

Η απόκριση του κινδύνου (Risk Response) περιλαµβάνει τη λήψη απόφασης αναφορικά µε την αντιµετώπιση 

των υπολειµµατικών κινδύνων. Το εύρος των διαθέσιµων επιλογών απόκρισης του κινδύνου συνδυάζεται µε 

την προετοιµασία και εφαρµογή κατάλληλων σχεδίων µετριασµού (Action Plans) µε στόχο τον µετριασµό 

του κινδύνου (Risk Mitigation).  

Η αντιµετώπιση του κινδύνου είναι οι έλεγχοι και οι ενέργειες που εφαρµόζονται για τη µείωση της πιθανότητας 

εµφάνισης του κινδύνου ή για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης του κινδύνου εάν συµβεί. Για την 

αντιµετώπιση των κινδύνων απαιτείται η κατάρτιση κατάλληλου σχεδίου µετριασµού. Ο σκοπός του σχεδίου 

µετριασµού κινδύνων είναι να τεκµηριώσει πώς θα εφαρµοστούν οι επιλογές απόκρισης του κινδύνου. Τα 

σχέδια µετριασµού πρέπει να περιλαµβάνουν: 

 τις προτεινόµενες δράσεις, 

 τις δικλείδες ασφαλείας που θα πρέπει να εφαρµοστούν/ενισχυθούν,  

 την εκτιµώµενη επίπτωση των σχεδίων µετριασµού στην πιθανότητα πραγµατοποίησης ή/και στην 

επίπτωση του κινδύνου, 

 το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, και 

 τις απαιτήσεις αναφοράς και παρακολούθησης. 

Τα σχέδια µετριασµού καταρτίζονται και υλοποιούνται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη κινδύνων. 

 
Παρακολούθηση και Αναφορά 

Η παρακολούθηση των κινδύνων είναι µια συνεχής διαδικασία η οποία παρέχει τη διασφάλιση ότι υπάρχουν 

µέτρα ελέγχου σε εφαρµογή κατάλληλα για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισµού και ότι οι διαδικασίες 

κατανοούνται και ακολουθούνται. Η παρακολούθηση επιτυγχάνεται µέσω ενός ενιαίου συστήµατος, το 

οποίο αποτυπώνει τους δείκτες έγκυρης προειδοποίησης και διευκολύνει την έγκαιρη ενηµέρωση 

προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνέπεια µε τη ∆ήλωση ∆ιάθεσης Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite 

Statement).  

Η γνωστοποίηση των κινδύνων γίνεται µέσω τακτικών και έκτακτων αναφορών, οι οποίες συντάσσονται από 

τη 1η και 2η γραµµή άµυνας και προωθούνται στη Γενική ∆ιεύθυνση, την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων και 

το ∆.Σ. ώστε να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα, να σταθµίζεται η λήψη αποφάσεων µε τους αντίστοιχους 

κινδύνους και να ενσωµατώνεται η εµπειρία στη µελλοντική αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία παρακολούθησης διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα 

τότε θα πρέπει να λαµβάνονται οι απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρµόδια πρόσωπα καθώς και να 

συντάσσονται οι σχετικές µε την απόφαση υποστηρικτικές αναφορές. 
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Ασκήσεις Ακραίων Καταστάσεων 

Οι ασκήσεις ακραίων καταστάσεων αποτελούν εργαλείο διαχείρισης των κινδύνων που προειδοποιούν το 

∆.Σ. και παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση για τους αναλαµβανόµενους κινδύνους στα εµπλεκόµενα 

πρόσωπα αναφορικά µε την επίπτωση τους στην οικονοµική θέση του Συνεταιρισµού. Οι ασκήσεις ακραίων 

καταστάσεων στοχεύουν:  

Να εξεταστεί η αντοχή των κεφαλαίων σε όρους επάρκειας και φερεγγυότητας κάτω από ακραίες συνθήκες.  

 Να διευκολύνουν την ανάπτυξη σχεδίων µετριασµού των κινδύνων. 

 Να ενισχύσουν την παρακολούθηση των κινδύνων. 

 Να ενισχύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 
Ασφαλιστικός Κίνδυνος: Ως ασφαλιστικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος ζηµίας ή δυσµενούς µεταβολής 

στην αξία των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, λόγω ακατάλληλων παραδοχών κατά την τιµολόγηση ή/και 

τον σχηµατισµό τεχνικών αποθεµάτων. 

 

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του ασφαλιστικού κινδύνου ο Συνεταιρισµός εφαρµόζει τα ακόλουθα 

στην κατεύθυνση του µετριασµού του κινδύνου:  

 διαθέτει καταγεγραµµένη πολιτική η οποία έχει εγκριθεί από το ∆.Σ., 

 διαθέτει καταγεγραµµένες αρχές για το σχηµατισµό τεχνικών προβλέψεων, 

 ορίζει τα κριτήρια ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου για κάθε δραστηριότητα, 

 προσδιορίζει τη διάθεση ανάληψης, τα όρια ανοχής και τα όρια ανάληψης σε επίπεδο κινδύνου και 

υπό-κινδύνων, 

 εφαρµόζει τεχνική αντασφάλισης, 

 αξιολογεί σε τακτική βάση το χαρτοφυλάκιο, 

 διενεργεί ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων και ανάλυση ευαισθησίας των 

παραµέτρων. 

Επιπλέον, διαθέτει πολιτική αντασφάλισης η οποία καθορίζει τα επιτρεπτά όρια πιστοληπτικής διαβάθµισης 

και τα γενικότερα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αντασφαλιστικών σχηµάτων.  

 
Κίνδυνος Αγοράς: Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος που πηγάζει από διακυµάνσεις στο επίπεδο ή 

στη µεταβλητότητα των αγοραίων τιµών των χρηµατοπιστωτικών µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων του Συνεταιρισµού. 

 

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του κινδύνου αγοράς ο Συνεταιρισµός εφαρµόζει τα ακόλουθα: 

 διαθέτει καταγεγραµµένη πολιτική η οποία έχει εγκριθεί από το ∆.Σ. 

 ορίζει τα αποδεκτά όρια επενδύσεων σε επίπεδο είδους, αγοράς διαπραγµάτευσης, πιστοληπτικής 

διαβάθµισης και νοµίσµατος, 

 προσδιορίζει τη διάθεση ανάληψης, τα όρια ανοχής και τα όρια ανάληψης σε επίπεδο κινδύνου και 

υπό-κινδύνων, 

 παρακολουθεί και αντιστοιχίζει τη χρηµατοοικονοµική διάρκεια των ταµειακών ροών του ενεργητικού 

και του παθητικού χαρτοφυλακίου ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανοίγµατα, 

 θεσπίζει τις βασικές αρχές συνετού επενδυτή, 

 αξιολογεί σε τακτική βάση το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, 
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 διενεργεί ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων και ανάλυση ευαισθησίας των 

παραµέτρων. 

Επιπλέον, πριν από την αγορά κάθε επενδυτικού στοιχείου πραγµατοποιείται καθορισµένη ανάλυση από την 

Οικονοµική ∆ιεύθυνση και ποσοτική αξιολόγηση της επίδρασης της επένδυσης από τη Λειτουργία 

∆ιαχείρισης Κινδύνων, συντάσσεται σχετική αναφορά και πραγµατοποιείται διαδικασία έγκρισης από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Θέτοντας ως προτεραιότητα την ανάγκη προστασίας των ασφαλισµένων και λαµβάνοντας υπόψη τη φύση 

και τη δραστηριότητα του Συνεταιρισµού, βασικός στόχος αποτελεί η προστασία του επενδυµένου 

κεφαλαίου, αφήνοντας σε δευτερεύοντα ρόλο τους στόχους για επίτευξη υψηλών αποδόσεων.  

 
Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος (ή κίνδυνος αθέτησης αντισυµβαλλοµένου) προκύπτει από την 

πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει οικονοµική ζηµία λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης 

των οικονοµικών του υποχρεώσεων ως αποτέλεσµα χειροτέρευσης της οικονοµικής του κατάστασης.  

Ο Συνεταιρισµός είναι εκτεθειµένος σε πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται κυρίως από τα ακόλουθα 

περιουσιακά στοιχεία: οµολογίες, απαιτήσεις αντασφάλισης, απαιτήσεις ασφαλίστρων και ταµειακά 

διαθέσιµα & ισοδύναµα. 

 Ως πιστωτικός κίνδυνος από οµολογίες νοείται η αδυναµία ενός εκδότη να εκπληρώσει τις 

οικονοµικές του υποχρεώσεις και να καταβάλει τα κουπόνια και την ονοµαστική αξία της οµολογίας 

στη λήξη της. 

 Ως πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις αντασφάλισης νοείται η αδυναµία ενός αντασφαλιστή να 

εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. Ο Συνεταιρισµός, στο πλαίσιο διαχείρισης των 

ασφαλιστικών κινδύνων συνάπτει αντασφαλιστικές συµφωνίες µε διάφορους αντασφαλιστές και 

ως εκ τούτου εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο. Παρ' ότι µε αυτές τις συµφωνίες αντιµετωπίζεται ο 

ασφαλιστικός κίνδυνος, οι απαιτήσεις από τους αντασφαλιστές εκθέτουν τον Συνεταιρισµό σε 

ενδεχόµενο πιστωτικό κίνδυνο. 

 Ως πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις ασφαλίστρων νοείται η αδυναµία ενός 

διαµεσολαβούντα/πράκτορα να αποδώσει τα ασφάλιστρα που έχει εισπράξει από τον 

ασφαλισµένο στον Συνεταιρισµό. 

Τέλος, ο Συνεταιρισµός εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο µέσω των θέσεων του σε ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα.  

 

Στην κατεύθυνση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου ακολουθούνται τα κάτωθι: 

 Ως µέτρο αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου χρησιµοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα κάθε 

αντισυµβαλλοµένου (εκδότη χρεωστικού τίτλου και αντασφαλιστή), όπως αυτή προκύπτει από 

Πιστοποιηµένους Οίκους αξιολόγησης, χωρίς ο Συνεταιρισµός να προβαίνει σε δική του αξιολόγηση. 

 Οι αντασφαλιστικές συµβάσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να 

διασφαλίζεται ότι το επίπεδο προστασίας είναι επαρκές και ότι οι εν λόγω συµβάσεις υποστηρίζονται 

από φερέγγυους αντασφαλιστές. Στο πλαίσιο αυτό έχουν θεσπιστεί αυστηρές αρχές για την επιλογή 

των αντασφαλιστών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό βαθµό 

αξιολόγησης από αναγνωρισµένους οίκους αξιολόγησης. 
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 προσδιορίζει τη διάθεση ανάληψης, τα όρια ανοχής και τα όρια ανάληψης σε επίπεδο κινδύνου και 

υπό-κινδύνων, 

 εφαρµόζει συγκεκριµένη στρατηγική αντασφάλισης, βάσει της οποίας εφαρµόζει συγκεκριµένα 

κριτήρια επιλογής αντασφαλιστικών σχηµάτων και όρια πιστοληπτικής διαβάθµισης.  

 χρησιµοποιεί εγκεκριµένους οίκους για την πιστοληπτική αξιολόγηση, την οποία παρακολουθεί 

τακτικά 

 αξιολογεί σε τακτική βάση το χαρτοφυλάκιο, 

 διενεργεί ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων και ανάλυση ευαισθησίας των 

παραµέτρων. 

 

Ο Συνεταιρισµός τέλος εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση και παρακολούθηση του 

πιστωτικού κινδύνου από διαµεσολαβητές µε έµφαση στην καθηµερινή παρακολούθηση των µεγαλύτερων 

υπολοίπων, παρακολουθώντας ταυτόχρονα και τα θεσπισµένα όρια. 

 
 
Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει από την αδυναµία του Συνεταιρισµού να 

ρευστοποιήσει επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία, προκειµένου να διακανονίσει τις οικονοµικές του 

υποχρεώσεις όταν αυτές καταστούν απαιτητές. 

 

Παράγοντες όπως µια χρηµατοπιστωτική κρίση ή µια πανδηµία, δυνητικά θα µπορούσαν να επηρεάσουν 

την συµπεριφορά των ασφαλισµένων και να προκληθεί έλλειψη ρευστότητας. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί 

πιθανή έλλειψη ρευστότητας, ο Συνεταιρισµός διατηρεί επαρκή περιουσιακά στοιχεία άµεσα ρευστοποιήσιµα 

καθώς και αντασφαλιστικές συµβάσεις που καλύπτουν καταστροφικούς κινδύνους. Η ρευστότητα του 

παρακολουθείται στενά σε συστηµατική βάση. Η διαδικασία διαχείρισης της ρευστότητας του Συνεταιρισµού 

συνίσταται στην παρακολούθηση της χρονικής αντιστοιχίας των ταµειακών εισροών και εκροών, όπως 

επίσης και στη διασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων και χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή εµπορευσιµότητα τα οποία είναι εύκολο να ρευστοποιηθούν για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Επίσης, εφαρµόζεται Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας, η οποία 

διασφαλίζει ότι οι άµεσα πληρωτέες ταµειακές υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού δύναται να καλυφθούν 

επαρκώς είτε από τα ταµειακά διαθέσιµα του είτε από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

µπορούν να ρευστοποιηθούν άµεσα στην εύλογη τους αξία χωρίς να υπόκεινται σε αποµειώσεις αξίας λόγω 

έλλειψης αγοραίας εµπορευσιµότητας. 

 

Κίνδυνος Συγκέντρωσης: Ο Συνεταιρισµός διαχειρίζεται τον κίνδυνο συγκέντρωσης µε την διαφοροποίηση 

του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συµβολαίων και µε την σύναψη αντασφαλιστικών συµβάσεων. 

 
Λειτουργικός Κίνδυνος: Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο υφιστάµενος ή µελλοντικός κίνδυνος που απορρέει 

από ακατάλληλες ή ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες ή από ακατάλληλο ή ανεπαρκές προσωπικό ή από 

ακατάλληλα ή ανεπαρκή λειτουργικά συστήµατα ή από εξωτερικά γεγονότα. 

 

Με σκοπό την ορθή διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, ο Συνεταιρισµός:  



 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2020 – 31.12.2020 
 

- 23 - 
 

 διαθέτει καταγεγραµµένη πολιτική και διαδικασίες λειτουργίας για το σύνολο των επιχειρησιακών 

µονάδων ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων µε ελεγχόµενο τρόπο, 

 ορίζει πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, που περιλαµβάνει τα αποδεκτά όρια έκθεσης στον 

λειτουργικό κίνδυνο, τις µεθοδολογίες αξιολόγησης, τα εµπλεκόµενα µέρη για τη διαχείρισή του 

καθώς και τις αρµοδιότητές τους, 

 εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών συστηµάτων και διαδικασιών για τον εντοπισµό κάθε ουσιώδους 

πηγής λειτουργικού κινδύνου, την παρακολούθηση, αξιολόγηση (µέτρηση) και αναφορά των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 
Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού εξετάσει το θέµα του διορισµού των εξωτερικών ελεγκτών, για τη χρήση 2021 

θα προτείνει ελεγκτική Εταιρεία στην επερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση θα 

αποφασίσει για την επιλογή της ελεγκτικής Εταιρείας και θα καθορίσει την αµοιβή. 

 
Λοιπές πληροφορίες  

Περιβαλλοντικά θέµατα 

Λόγω της φύσης των εργασιών του ο Συνεταιρισµός δεν αντιµετωπίζει περιβαλλοντικά θέµατα, καθότι ως 

Ασφαλιστική Εταιρεία δεν προβαίνει στην κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων φυσικών πόρων όπως 

συµβαίνει από εταιρίες άλλων κλάδων.   

 
Επιπτώσεις πανδηµίας COVID-19 

Η ταχύτατη εξάπλωση του ιού COVID-19 έφερε την ανθρωπότητα στις αρχές του 2020 αντιµέτωπη µε µια 

επικίνδυνη πανδηµία που ως και σήµερα απειλεί την υγεία και έχει στοιχίσει τη ζωή εκατοµµύριων ανθρώπων. 

Παράλληλα ο οικονοµικός της αντίκτυπος παραµένει εκτεταµένος ενώ η πιθανότητα να αποβεί καταστροφική 

για κάποιους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας είναι υπαρκτή. Από τη µία µεριά ο αναγκαστικός 

εγκλεισµός και η επιβεβληµένη κοινωνική απόσταση οδηγούν σε περιορισµό ή και αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Από την άλλη µεριά η έντονη ανησυχία και η ανασφάλεια 

για τις επιπτώσεις της πανδηµίας στην υγεία των πολιτών, προκαλεί παρατεταµένη και έντονη αβεβαιότητα 

µε σοβαρές συνέπειες στην εύρυθµη λειτουργία των οικονοµιών. Οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις 

των ισχυρών οικονοµιών του πλανήτη, αντέδρασαν άµεσα προκειµένου να αποφευχθεί µια σοβαρή 

παγκόσµια οικονοµική κρίση λόγω της πανδηµίας και να περιοριστούν οι οικονοµικές της συνέπειες σε µια 

διαχειρίσιµη ύφεση. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στις κυβερνήσεις των κρατών να προσηλωθούν στην 

προάσπιση της δηµοσίας υγείας και στην προστασία των πολιτών τους.  

 

Χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις σε µακροοικονοµικό επίπεδο 

Εντός του έτους 2020 η πανδηµία του κορωνοϊού οδήγησε την ελληνική οικονοµία σε µεγάλη ύφεση κυρίως 

λόγω των µειωµένων εισοδηµάτων και κατανάλωσης των νοικοκυριών, των συρρικνωµένων επενδύσεων 

και της περιορισµένης εξωτερικής ζήτησης ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών. Ο πληθωρισµός επέστρεψε 

σε αρνητικά επίπεδα, ύστερα από τρία συνεχόµενα έτη θετικών ρυθµών. Στην αγορά εργασίας ανακόπηκαν 

η αύξηση της συνολικής απασχόλησης και η πτώση του ποσοστού ανεργίας. Για την στήριξη των 

επιχειρήσεων και εργαζοµένων και τον περιορισµό των συνεπειών, υιοθετήθηκαν δηµοσιονοµικές, 

νοµισµατικές και χρηµατοπιστωτικές παρεµβάσεις. Η προσωρινή χαλάρωση των κανόνων του Συµφώνου 
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Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του θεσµικού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων καθώς και το ευρωπαϊκό 

πακέτο βοήθειας του Απριλίου του 2020 επέτρεψαν στα κράτη - µέλη της ζώνης του ευρώ να στηρίξουν την 

παραγωγή και την απασχόληση. Ωστόσο, η κυρίαρχη δράση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απέναντι στην πανδηµία είναι η δηµιουργία του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης, το οποίο θα χρηµατοδοτήσει 

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες την περίοδο 2021 - 2026.  

 

Ιδιαίτερα ευνοϊκές ήταν οι επιδράσεις της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συµπεριλάβει 

τα ελληνικά κρατικά οµόλογα στο πρόγραµµα αγοράς τίτλων λόγω της πανδηµίας (Pandemic Emergency 

Purchase Programme – PEPP) και την αποδοχή τους ως εξασφαλίσεων για την παροχή ρευστότητας από το 

Ευρωσύστηµα. Ως αποτέλεσµα, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών και εταιρικών οµολόγων 

υποχώρησαν και τον Νοέµβριο του 2020 ο οίκος Moody’s αναβάθµισε την αξιολόγηση της Ελλάδος κατά 

µία βαθµίδα. Ο Συνεταιρισµός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο µακροοικονοµικό περιβάλλον της 

Ελλάδας, εξετάζει σε καθηµερινή βάση τις πιθανές επιπτώσεις από την διακύµανση των συνθηκών στις 

αγορές και έχει αυξήσει την ετοιµότητα της ως προς την λήψη αποφάσεων για την προστασία της απέναντι 

στις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας. 

 
Ικανότητα Λειτουργίας 

Από τις πρώτες ηµέρες της πανδηµίας έχουν ληφθεί όλα εκείνα τα µέτρα προκειµένου ο Συνεταιρισµός να 

είναι αδιάλειπτα λειτουργικός και να µπορεί να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στην έκτακτη κατάσταση. 

Ταυτόχρονα, µε δεδοµένη την αδιαπραγµάτευτη δέσµευση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι η προστασία της 

υγείας και η ασφάλεια των εργαζοµένων προέχουν και µε βάση τις εισηγήσεις του Τεχνικού Ασφαλείας 

ενσωµατώθηκαν σταθερά µέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων στους 

χώρους εργασίας. Επίσης, δροµολογήθηκε η αναθεώρηση του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας µε βάση 

τις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να διασφαλισθεί περαιτέρω η συνεχιζόµενη δραστηριότητα του Συνεταιρισµού. 

Με την άµεση ανάληψη δράσεων και τη λήψη µέτρων, ο Συνεταιρισµός κατάφερε την απρόσκοπτη συνέχιση 

των εργασιών του, την επίτευξη των επιχειρηµατικών του στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη όπως: Ασφαλισµένους, Συνεργάτες, Εποπτική Αρχή, Συνεταίρους. 

 

Χωρίς εφησυχασµό, µε την εµπειρία διαχείρισης της κατάστασης για πάνω από 1 χρόνο τόσο το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο όσο και η ∆ιοικητική Οµάδα του Συνεταιρισµού, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αναλόγως 

αποφασίζουν και δρουν. Τα βασικά µέτρα που λαµβάνονται για να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία 

της Εταιρείας υπό τις νέες συνθήκες που επιβάλει η πανδηµία είναι: 

 

Μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων όπως επανεξέταση των πολιτικών και των πρακτικών 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (ευπαθείς οµάδες, άδεια ειδικού σκοπού, κανόνες αναφορικά µε τα 

επαγγελµατικά ταξίδια κλπ.), εφαρµογή τηλεργασίας στο 70-98% των εργαζοµένων, 

ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά µε την πανδηµία και τις συνθήκες της τηλεργασίας. 

 

Μέτρα που σχετίζονται µε το νέο µοντέλο λειτουργίας «εργασίας από το σπίτι» όπως εναλλακτικές διαδικασίες 

και µηχανισµοί ελέγχου προσαρµοσµένοι στις νέες ανάγκες/συνθήκες, κατάλληλη κατανοµή εργαζοµένων, 
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εναλλαγή θέσεων εργασίας, παροχή πρόσθετων εργαλείων για τη διευκόλυνση των εργασιών και της 

συνεργασίας, προµήθεια εξοπλισµού (laptop’s κλπ.) για την υποστήριξη της τηλεργασίας. 

 

Λοιπά µέτρα που λαµβάνονται και λειτουργούν υποστηρικτικά της ευρείας εφαρµογής της τηλεργασίας είναι 

η θωράκιση των εν λόγω υποδοµών, η πρόληψη διαρροής δεδοµένων, η διασφάλιση της ασφαλούς και 

αδιάληπτης πρόσβασης στις απαραίτητες υποδοµές και η ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων. 

 

Βάσει όλων των παραπάνω, ένα χρόνο µετά, ο Συνεταιρισµός χωρίς να εφησυχάζει για τον κίνδυνο, 

επιτυγχάνει τους επιχειρηµατικούς του στόχους. 

 
Χρηµατοοικονοµική κατάσταση και φερεγγυότητα του Συνεταιρισµού 

Το έτος 2020 ο Συνεταιρισµός, υποχρεώθηκε να λειτουργήσει εν µέσω της πανδηµίας Covid-19 και των 

σοβαρότατων αλλά και παρατεταµένων επιπτώσεων της στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και ειδικά στις 

τουριστικές µεταφορές που αποτελούν το κύριο αντικείµενο δραστηριοποίησης της πλειοψηφίας των µελών 

του. Παρά τις αρνητικές συνθήκες, συνέχισε να κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα δραστηριοποίησής της και 

να αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους ασφαλισµένους – µέλη του, ανταποκρινόµενος µε επιτυχία στην 

αλλαγή στη συµπεριφορά των ληπτών ασφάλισης και στις ανάγκες ασφάλισής τους. Ο Συνεταιρισµός, 

απέδειξε την αντοχή του στην αντιµετώπιση των έκτακτων προκλήσεων, παραµένοντας πιστός στις 

διαχρονικές αξίες του και στην αποστολή του. 

 

Ειδικότερα, το 2020 ο Συνεταιρισµός επλήγη σηµαντικά σε όρους παραγωγής ασφαλίστρων λόγω της 

πανδηµίας που οδήγησε σε εκτεταµένο lock-down και εποµένως µειωµένη κίνηση των οχηµάτων που 

αποτελούν αντικείµενο ασφάλισης του Συνεταιρισµού και της στήριξης των ασφαλισµένων – µελών µέσω 

προγράµµατος επιστροφής ασφαλίστρων την περίοδο του α΄ lock-down. Η απώλεια εσόδων 

αντισταθµίστηκε αφενός από την µείωση των αποζηµιώσεων λόγω των περιοριστικών µέτρων στην 

κυκλοφορία που υιοθετήθηκαν για τον έλεγχο της εξάπλωσής της πανδηµίας και αφετέρου από την µείωση 

του αντασφαλιστικού κόστους και του κόστους λειτουργίας του Συνεταιρισµού. Στο πλαίσιο αυτό ο 

Συνεταιρισµός κατέγραψε οριακά κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε € 16.5 χιλ. 

 
Τα υφιστάµενα προϊόντα και οι προσφερόµενες ασφαλιστικές καλύψεις υποστήριξαν µε µερική προσαρµογή 

το επιχειρηµατικό σχεδιασµό του Συνεταιρισµού . 

 

Στα µέσα του 2020, ο Συνεταιρισµός, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις από την εξάπλωση της 

πανδηµίας είχαν διεισδύσει στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας, επικαιροποίησε το επιχειρηµατικό 

του πλάνο για την τριετία 2020 – 2022 και διενέργησε την άσκηση «Ίδιας αξιολόγησης Κινδύνου και 

Φερεγγυότητας» στις νέες αυτές ιδιαίτερες συνθήκες.  

 

Ως αποτέλεσµα της εν λόγω άσκησης, προέκυψε ότι ο Συνεταιρισµός είχε καλύψει το περιθώριο 

φερεγγυότητας και είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει να συµµορφώνεται µε τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 

Φερεγγυότητας και τις Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις ακόµα και κάτω από τις ακραίες συνθήκες που θα 

µπορούσαν να προκύψουν κατά τα επόµενα έτη λόγω της πανδηµίας.  
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Προκειµένου όµως να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις εποπτικές και θεσµικές απαιτήσεις και να βελτιώνει 

την καθηµερινή του λειτουργία, ορίστηκε πρόγραµµα διαχειριστικών ενεργειών που σκοπό είχαν να 

καλύψουν όλους κινδύνους που αναγνωρίστηκαν.  

 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2020 χωρίς να έχει υπολογιστεί οποιαδήποτε διανοµή µερίσµατος ο δείκτης φερεγγυότητας 

του Συνεταιρισµού (δείκτης κάλυψης SCR) εκτιµήθηκε στην περιοχή του 371%.  

 

Προοπτικές για το 2021 

Οι εξελίξεις σχετικά µε την υγειονοµική κρίση αναµένεται να συνεχίσουν να αποτελούν τους κύριους 

καθοριστικούς παράγοντες των οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων στη µεγαλύτερη διάρκεια του 2021, σε 

εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Παρόλα αυτά, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αναµένονται θετικές 

συνολικά για την περίοδο 2021 - 2022, λόγω και της αξιοποίησης των πόρων του ευρωπαϊκού µέσου 

ανάκαµψης.. Οι σηµαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις αφορούν τη µετάβαση στην πράσινη ενέργεια, την 

εξοικονόµηση ενέργειας, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του δηµόσιου τοµέα και της οικονοµίας γενικότερα, 

καθώς και τη θωράκιση του τοµέα της υγείας. 

 

Σύµφωνα µε το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2021 η οικονοµική δραστηριότητα αναµένεται 

να ανακάµψει και να αυξηθεί µε ρυθµό 4,2%. O ρυθµός ανάκαµψης αυτός όµως είναι άµεσα εξαρτώµενος 

από την ταχύτητα διάθεσης του εµβολίου για τον COVID-19 και την αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων 

του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης. 

 

Οι προσδοκίες για την προοπτική της ασφαλιστικής αγοράς, που κατάφερε να προσαρµοσθεί στις νέες 

συνθήκες, συνεχίζουν να είναι θετικές. Παράλληλα η κλιµατική αλλαγή φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε αύξηση 

της συχνότητας εµφάνισης και της έντασης φυσικών φαινοµένων που προκαλούν τεράστιες οικονοµικές 

ζηµιές. Συνεπώς, διαφαίνεται ότι αφενός το περιεχόµενο των δυνητικών κινδύνων αλλάζει, αφετέρου 

ενισχύεται η ανάγκη ασφαλιστικής προστασίας και εποµένως δηµιουργούνται νέα πεδία δυνητικής 

ανάπτυξης της ασφάλισης. 

 

Προσαρµοζόµενος ο Συνεταιρισµός στα ανωτέρω, αναµένει για το έτος 2021 επιστροφή στην ανάπτυξη µε 

κύριους άξονες την επανάκτηση του ακινητοποιηµένου στόλου λεωφορείων και την σηµαντική αύξηση των 

εγγεγραµµένων ασφαλίστρων. Ισχυρός παράγοντας επίτευξης των στόχων αποτελεί η έγκαιρη επιστροφή 

στην κανονικότητα όσον αφορά το τουριστικό προϊόν και τις τουριστικές µεταφορές. 

 

Το αναθεωρηµένο επιχειρηµατικό πλάνο για την τριετία 2021 – 2023 και η εκ νέου διενέργεια της άσκησης 

«Ίδιας αξιολόγησης Κινδύνου και Φερεγγυότητας» αναµένεται να καταδείξουν την επιστροφή σε αναπτυξιακή 

τροχιά και την ανθεκτικότητα σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας. Η ρευστότητα του Συνεταιρισµού 

εξακολουθεί να είναι υψηλή και δεν απειλείται.  

 

Στις 30.09.2021 τα οικονοµικά µεγέθη επιβεβαιώνουν την επιστροφή στην ανάπτυξη, δεδοµένου ότι έχει ήδη 

επανακτηθεί το σύνολο του ακινητοποιηµένου λόγω πανδηµίας στόλου (30.09.2021: 5.940 οχήµατα, 

31.12.2020: 4.115 οχήµατα) ενώ έχει επιτευχθεί σηµαντική αύξηση στα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα που 
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υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% σε σχέση µε την 30.09.2020. Ο δε δείκτης φερεγγυότητας (SCR) του 

Συνεταιρισµού παραµένει σε πολύ υψηλά επίπεδα άνω του 300%, δείγµα της αντοχής του σε ακραίες 

καταστάσεις. 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση, ενώ επιπλέον σενάρια εξετάζονται 

και η επίπτωση από τυχόν διατήρηση επι µακρόν των αρνητικών συνθηκών στις αγορές ποσοτικοποιείται.  

 

 

 

 

 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Καραµήτρος Θεόδωρος - Βασίλειος  Πρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος 

Μαρίνης Αριστείδης    Αντιπρόεδρος , Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μαρούλης Παναγιώτης    Γενικός Γραµµατέας , Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Παπαδάκης Κωνσταντίνος   Ταµίας , Εκτελεστικό Μέλος 

Ζορπίδης Μιχαήλ    Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μιχαλόπουλος ∆ηµήτριος   Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Τσόκας Ευάγγελος    Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

Θεόδωρος - Βασίλειος Καραµήτρος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τα μέλη του Συνεταιρισμού της Γενικής Πανελλαδικής Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών 

Λεωφορείων 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

Συνεταιρισμού «Γενική Πανελλαδική Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων (ο 

«Συνεταιρισμός»)», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Συνεταιρισμού «Γενικής 

Πανελλαδικής Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων» και της θυγατρικής αυτού (ο Όμιλος) 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Συνεταιρισμό και την 

ενοποιούμενη θυγατρική του, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 

σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου 

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν 

εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους 
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ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν 

εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά. 

 

Σημαντικότερο θέμα ελέγχου Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος 

 

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών 

Όπως παρουσιάζεται στη σημείωση 5.16 των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το υπόλοιπο 

των ασφαλιστικών προβλέψεων εκκρεμών 

ζημιών και λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων 

ασφαλίσεων ζημιών του Ομίλου και του 

Συνεταιρισμού την 31η Δεκεμβρίου 2020 

ανέρχεται σε ποσό €2.550 χιλ. και 838 χιλ. 

περίπου αντίστοιχα. 

 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις του Συνεταιρισμού 

επιμετρώνται με βάση το ΔΠΧΑ 4. Το ύψος της 

εκτιμώμενης πρόβλεψης προσδιορίζεται με βάση 

τις διαθέσιμες πληροφορίες την ημερομηνία 

σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, όπως πραγματογνωμοσύνες, 

ιατρικές εκθέσεις και δικαστικές αποφάσεις. 

 

Λόγω της σημαντικότητας της αξίας του 

παραπάνω κονδυλίου, της υποκειμενικότητας 

των παραδοχών της Διοίκησης και τις σημαντικές 

κρίσεις και εκτιμήσεις αυτής για τον 

προσδιορισμό του ύψους της πρόβλεψης, 

θεωρούμε ότι η εκτίμηση των ασφαλιστικών 

προβλέψεων είναι ένα εκ των σημαντικότερων 

θεμάτων του ελέγχου μας. 

 

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου και του 

Συνεταιρισμού αναφορικά με τη λογιστική 

πολιτική που εφαρμόζεται καθώς και τις κρίσεις 

και εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

Η προσέγγιση του ελέγχου μας έγινε με βάση τον 

ελεγκτικό κίνδυνο και περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, τη διενέργεια των ακόλουθων βασικών 

διαδικασιών: 

 Κατανοήσαμε την πολιτική 

αποθεματοποίησης του Συνεταιρισμού και 

της διαδικασίας καταγραφής των εκκρεμών 

ζημιών. 

 Ελέγξαμε, σε δειγματοληπτική βάση, 

φακέλους ζημιών ώστε να αποκτήσουμε 

τεκμήρια για την ακρίβεια και την πληρότητα 

των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. 

 Ελέγξαμε, σε δειγματοληπτική βάση, το κατά 

πόσο η εκτίμηση της υποχρέωσης έχει 

διενεργηθεί με βάση τα πιο πρόσφατα 

διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και τη συνέπεια 

αυτών των εκτιμήσεων. 

 Λάβαμε υπόψη τις μεταβολές των 

αποθεμάτων που σχετίζονται με ζημιές που 

συνέβησαν στις προηγούμενες χρήσεις για να 

αξιολογήσουμε το εύλογο των εκτιμήσεων, 

καθώς και τη συνέπεια της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιήθηκε. 

 Εξετάσαμε την τάση της διαχρονικής εξέλιξης 

των ζημιών. 

 Αξιολογήσαμε την επάρκεια και την 

καταλληλότητα των σχετικών 

γνωστοποιήσεων στις Χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 
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περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.14, 2.15, 2.29 

και 5.16 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην «Έκθεση 

επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων» και στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί 

αυτών. 

H γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις 

άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα 

διασφάλισης επί αυτών.  

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η 

ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι 

άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 

εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το 

γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση 

είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Συνεταιρισμού και του Ομίλου να συνεχίσουν τη 

δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με 

τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 

εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Συνεταιρισμό και τον Όμιλο ή να διακόψει 

τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις 

ενέργειες. 

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) του Συνεταιρισμού έχει την ευθύνη εποπτείας της 

διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς του Συνεταιρισμού και του Ομίλου. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων   

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη 

γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 

έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να 

προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 

μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 

που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και 

διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο 

κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν 

που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες 

παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συνεταιρισμού  και του Ομίλου. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Συνεταιρισμού και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά 

τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 

ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που 

αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά 
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πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες 

συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

• Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την 

έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είμαστε 

υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου του Συνεταιρισμού και της 

θυγατρικής του. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος 

και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε 

κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις 

σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις 

και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά 

μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση. 

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα 

εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως και ως εκ τούτου αποτελούν τα 

σημαντικότερα θέματα ελέγχου. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 

4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ 

και δ’) του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τον Συνεταιρισμό «Γενική Πανελλαδική 

Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

 

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 

Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 

συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου του Συνεταιρισμού, που 

προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 
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3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

Δεν παρείχαμε στον Συνεταιρισμό και την θυγατρική του μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται 

σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές 

επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

 

4.Διορισμός Ελεγκτή 

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές του Συνεταιρισμού με την από 30/06/2015 

απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού. Έκτοτε ο διορισμός 

μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο 6 ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες 

αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

 

          BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

          Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

          ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

  
 

Αγ. Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης 

ΑΜ/ΣΟΕΛ: 35961 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

(Ποσά σε Ευρώ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Σηµ. 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.1 2.038.555 2.066.857 2.025.214 1.993.623

Επενδύσεις σε ακίνητα 5.2 246.000 246.000 246.000 246.000

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.3 97.792 173.371 84.766 153.559

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.4 0 0 80.000 80.000

Αξιόγραφα διαθεσίµων προς  πώληση επενδύσεων 5.7 7.186.482 6.836.234 7.186.482 6.836.234

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 5.8 2.538.656 1.106.704 2.538.656 1.106.704

Aπαιτήσεις από ασφαλισµένους & λοιπές απαιτήσεις 5.9 1.516.221 3.669.972 1.421.186 3.597.987

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα 5.10 5.105.111 4.464.327 5.086.233 4.446.475

Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής εποµένων χρήσεων 5.11 459.986 1.164.995 459.986 1.164.995

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 19.188.803 19.728.459 19.128.523 19.625.576

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Συνεταιρικό κεφάλαιο 5.12 2.879.151 3.240.710 2.879.151 3.240.710

Λοιπά αποθεµατικά 5.13 2.956.951 2.438.761 2.959.974 2.442.600

Αποτελέσµατα εις νέον 6.402.027 6.495.760 6.438.728 6.527.881

Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 12.238.130 12.175.231 12.277.854 12.211.191

πωλήσεων 181.356 61.284 0 0

∆ανειακές υποχρεώσεις 1.392.563 616.883 1.392.563 616.883

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 5.14 172.637 149.611 165.973 143.096

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.6 22.109 53.935 23.878 56.375

Λοιπές υποχρεώσεις 5.15 1.141.882 1.452.968 1.228.128 1.379.483

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 2.910.547 2.334.680 2.810.542 2.195.837

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών 5.16 2.550.784 2.248.939 2.550.784 2.248.939

Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα 5.16 651.309 2.021.126 651.309 2.021.126

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεως ζηµιών 5.16 838.034 948.483 838.034 948.483

Σύνολο Ασφαλιστικών Προβλέψεων  (γ) 4.040.127 5.218.548 4.040.127 5.218.548Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, Υποχρεώσεων και Προβλέψεων 
(α)+(β)+(γ) 19.188.803 19.728.459 19.128.523 19.625.576

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

(Ποσά σε Ευρώ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

∆εδουλευµένα (µικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 4.469.222 8.413.892 4.190.633 8.175.106

Μείον: εκχωρηθέντα ασφάλιστρα -2.865.773 -1.565.543 -2.865.773 -1.565.543

1.603.449 6.848.349 1.324.860 6.609.563

Μεταβολή αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 1.200.643 -221.543 1.200.643 -221.543

Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 2.804.092 6.626.806 2.525.503 6.388.020

∆εδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής -910.283 -1.784.506 -656.817 -1.561.861

Αποζηµιώσεις ασφαλισµένων -1.509.896 -2.298.961 -1.509.896 -2.298.961

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων- εκκρεµείς 

ζηµίες
974.067 -362.778 974.067 -362.778

Κέρδη από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 175.873 456.525 175.873 456.525

Ζηµιές από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου -13.117 -8.135 -13.117 -8.135

Τόκοι και συναφή έσοδα -35.020 -27.801 -33.056 -28.293

Κέρδη ασφαλίσεων κατά ζηµιών 1.485.715 2.601.150 1.462.556 2.584.518

Λοιπά έσοδα 221.442 29.211 201.818 29.618

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -247.108 -311.909 -231.257 -283.197

Έξοδα  διοικητικής λειτουργίας -1.211.091 -1.451.455 -1.184.823 -1.446.979

Λοιπά έξοδα -233.333 -199.872 -231.730 -194.695

Κέρδη προ φόρου 15.626 667.126 16.564 689.265

Φόρος εισοδήµατος -16.996 -250.526 -13.954 -249.480

Ζηµιές / Κέρδη µετά από φόρους -1.369 416.600 2.610 439.785

Έσοδα-Έξοδα καταχωρηθέντα κατ΄ευθεία στα Ίδια Κεφάλαια

Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων
-91.796,04 149.912,26 -91.796,04 149.912,26

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) -22.483,99 1.097,83 -20.145,99 3.435,83

Ενσώµατα πάγια 34.840,91 -103.418,75 34.840,91 -103.418,75

Σύνολο -79.439,13 47.591,34 -77.101,13 49.929,34

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα -80.809 464.192 -74.491 489.714

Οι ζηµίες / κέρδη κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες της Μητρικής -1.369 416.600 2.610 439.785

Μη ελέγχουσα συµµετοχή

 Τα συνολικό εισόδηµα κατανέµεται σε:

Ιδιοκτήτες της Μητρικής -80.809 464.192 -74.491 489.714

Μη ελέγχουσα συµµετοχή

Καθαρά από αντασφάλιση εγγεγραµµένα  ασφάλιστρα και 

συναφή έσοδα 

ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Ποσά σε Ευρώ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζηµίες) πρό φόρων από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες
15.626 667.126 16.564 689.265

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων 204.045 170.003 181.275 165.320

Αποσβέσεις αύλων παγίων 81.998 103.978 75.212 97.159

Εσοδα από χρεόγραφα -192.988 -158.076 -192.988 -158.076

Κέρδη / (ζηµιά) από πώληση χρεογράφων 13.117 -345.588 13.117 -345.588

Αύξηση / (Μείωση) προβλέψεων αποζηµίωσης 

προσωπικού 
23.026 21.028 22.877 18.855

Αύξηση / (Μείωση) λοιπών προβλέψεων 25.000 40.000 25.000 40.000

Αύξηση/(Μείωση) ασφαλιστικών προβλέψεων -1.178.421 634.778 -1.178.421 634.778

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών κεφαλάιου κίνησης -1.008.596 1.133.249 -1.037.364 1.141.713

(Αύξηση)/ Μείωση σε:

Απαιτήσεις 1.911.122 -362.574 1.885.274 -336.795

Υποχρεώσεις 576.316 212.403 663.541 139.046

Φόροι Εισοδήµατος πληρωθείς -75.199 -119.913 -71.713 -120.693

2.412.239 -270.084 2.477.102 -318.441

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.403.643 863.165 1.439.738 823.272

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές Ενσώµατων και Αυλων Ακινητοποιήσεων -182.163 -411.519 -219.285 -348.786

Πωλήσεις & λήξη αξιογράφων 2.674.553 5.675.443 2.674.553 5.675.443

Αγορές αξιογράφων -3.498.335 -6.528.131 -3.498.335 -6.528.131

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικές και λοιπές 

εταιρείες
0 0 0 -20.000

Τόκοι εισπραχθέντες 192.988 158.076 192.988 158.076

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηρίοτητες -812.957 -1.106.132 -850.079 -1.063.398

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Συνεταιριστικό κεφάλαιο και υπερ το άρτιο 50.099 432.677 50.099 432.677

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 50.099 432.677 50.099 432.677

(Μείωση)/Αύξηση Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων 640.784 189.711 639.758 192.550

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα στην Αρχή της Οικονοµικής 

Χρήσης
4.464.327 4.274.616 4.446.475 4.253.925

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα στο Τέλος της Οικονοµικής 

Χρήσης
5.105.111 4.464.327 5.086.233 4.446.475

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

ΟΜΙΛΟΣ 2019
Συνεταιρικό 

κεφάλαιο

∆ιαφορά 

από έκδοση 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεµατικό

Αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής 

ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων

Αποθεµατικά 

"διαθεσίµων για 

πώληση χρηµατοοικ. 

Περιουσ. στοιχείων"

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέο

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2019,  

κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
2.469.990 329.665 1.275.161 375.997 -60.447 725.910 5.963.290 11.079.567

Είσπραξη οφειλόµενου κεφάλαιο 770.720 -329.665 441.054

Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου 0

Κέρδος χρήσης, µετά από φόρους 416.600 416.600

Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
149.912 149.912

Από αναπροσαρµογή παγίων -103.419 -103.419

Λοιπά αποθεµατικά 0 75.647 115.869 191.515

ΟΜΙΛΟΣ 2020
Συνεταιρικό 

κεφάλαιο

∆ιαφορά 

από έκδοση 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεµατικό

Αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής 

ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων

Αποθεµατικά 

"διαθεσίµων για 

πώληση χρηµατοοικ. 

Περιουσ. στοιχείων"

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέο

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2020,  

κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
3.240.710 0 1.275.161 272.579 89.465 801.557 6.495.759 12.175.231

Είσπραξη οφειλόµενου κεφάλαιο -361.559 436.631 75.072

Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου 0

Κέρδος χρήσης, µετά από φόρους -1.059 -1.059

Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
-91.796 -91.796

Από αναπροσαρµογή παγίων 34.841 34.841

Λοιπά αποθεµατικά 0 138.515 -92.674 45.841

801.557 6.495.759 12.175.231

Υπόλοιπα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2020,  

κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
2.879.151 0 1.275.161 307.419 -2.331

Υπόλοιπα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018,  

κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
3.240.710 0 1.275.161 272.579 89.465

1.376.703 6.402.026 12.238.130
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Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 2019
Συνεταιρικό 

κεφάλαιο

∆ιαφορά 

από έκδοση 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεµατικό

Αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής 

ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων

Αποθεµατικά 

"διαθεσίµων για 

πώληση χρηµατοοικ. 

Περιουσ. στοιχείων"

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέο

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2019,  

κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
2.469.990 329.665 1.275.161 375.997 -60.447 728.098 5.970.784 11.089.249

Είσπραξη οφειλόµενου κεφάλαιο 770.720 -329.665 441.054

Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου 0

Κέρδος χρήσης, µετά από φόρους 439.785 439.785

Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
149.912 149.912

Από αναπροσαρµογή παγίων -103.419 -103.419

Λοιπά αποθεµατικά 0 77.298 117.312 194.609

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 2020
Συνεταιρικό 

κεφάλαιο

∆ιαφορά 

από έκδοση 

υπέρ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεµατικό

Αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής 

ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων

Αποθεµατικά 

"διαθεσίµων για 

πώληση χρηµατοοικ. 

Περιουσ. στοιχείων"

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέο

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης

Υπόλοιπα, κατά την 1 Ιανουαρίου 2020,  

κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
3.240.710 0 1.275.161 272.579 89.465 805.395 6.527.881 12.211.191

Είσπραξη οφειλόµενου κεφάλαιο -361.559 436.631 75.072

Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου 0

Κέρδος χρήσης, µετά από φόρους 2.610 2.610

Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
-91.796 -91.796

Από αναπροσαρµογή παγίων 34.841 34.841

Λοιπά αποθεµατικά 137.699 -91.763 45.937

-2.331

Υπόλοιπα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018,  

κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
3.240.710 0 1.275.161 272.579 89.465

Υπόλοιπα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2020,  

κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
2.879.151 0 1.275.161 307.419 1.379.725 6.438.728 12.277.854

805.395 6.527.881 12.211.191
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

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 (∆ιεύθυνσης 

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

Συνεταιρισµών σε συνδυασµό µε το Ν.∆. 400/1970 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, τον Ν. 

2496/1997  περί ασφαλιστικής συµβάσεως, τον Ν.∆, 102/1973 περί οργανώσεως των δια λεωφορείων 

αυτοκινήτων εκτελούµενων επιβατικών συγκοινωνιών, το Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως 

της εξ αυτοκινητικών ατυχηµάτων αστικής ευθύνης και του Ν. 2696/1999 για την κύρωση του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας. 

 

 Η εγγεγραµµένη έδρα του Συνεταιρισµού είναι στην 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 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις του Συνεταιρισµού για το έτος 2019 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στις 7 Αυγούστου 2020. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της 

τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισµού. 

 
Εποπτεύουσα Αρχή 

Η Εποπτική Αρχή της Εταιρείας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος η οποία έχει την έδρα της στην οδό 

Ελευθερίου Βενιζέλου 21,τηλ:210 3201111, Fax: 210 3232816. H Τράπεζα της Ελλάδος, ως Εποπτική 

Αρχή µπορεί να απαιτεί την τροποποίηση ή αναµόρφωση της παρούσας έκθεσης ή άλλων 

δηµοσιευµένων εκθέσεων της Εταιρείας ή τη δηµοσίευση πρόσθετων πληροφοριών, καθώς και τη 

λήψη άλλων ενεργειών από τη διοίκησή της Εταιρείας σύµφωνα µε το Ν. 4364/2016 

 

Θυγατρικές Εταιρείες 

Ο Συνεταιρισµός κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Ασφαλιστικοί Πράκτορες Μονοπρόσωπη Α.Ε. («GP Agents A.E.»). Η εταιρία 

απορρόφησε την 100% θυγατρική εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ Ασφαλιστικοί Πράκτορες 

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. («G.P. Agents M. IKE») και ο σκοπός δραστηριότητας της είναι η πρακτόρευση 

ασφαλίσεων στα πλαίσια που ορίζει η ΤτΕ, για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, καθώς και η 

σύναψη εµπορικών συµφωνιών, η εκπόνηση µελετών, ερευνών και επιχειρηµατικών σχεδίων, η 
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παροχή συµβουλών, και η άσκηση γενικών εµπορικών πράξεων, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς 

της εταιρίας. Η έδρα της εταιρείας είναι Βουλής 7, 10562 Αθήνα. 

 

Στις 30.12.2020 Καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε αριθµό πρωτοκόλλου 

2299918 και δηµοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., η συγχώνευση των εταιρειών µε τις 

επωνυµίες «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

και «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 30-12-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), µε Κωδικό Αριθµό 

Καταχώρισης 2436324, η µε αριθµό 14546/30-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του 

Επιµελητηρίου (Α∆Α: ΩΨΑ0469ΗΕΘ-ΠΑ3), µε την οποία εγκρίθηκαν: 1) Η συγχώνευση των εταιρειών 

µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.: 133845501000 ως και µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθµό ΓΕΜΗ: 

149788303000, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύµφωνα µε: i. τις διατάξεις του άρθρου 

6 παρ. 2, των άρθρων 7-21, 30-31 και 42-45 του ν.4601/19 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 ii. τις 

αποφάσεις των από 28/08/2020 & 28/08/2020 των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων των ως άνω 

εταιρειών, iii. και την µε αριθµό 43714- 01/10/2020 πράξη και την µε αριθµό 44043-17/12/2020 

συµπληρωµατική πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟ∆Η. 2) Η 

τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.: 

133845501000 σύµφωνα µε την από 28/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της. 

Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο, το νέο κείµενο καταστατικού µαζί 

µε τις τροποποιήσεις του.  

 

1.1 Κανονιστικό Πλαίσιο 

Η «Γενική Πανελλαδική Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων» διέπεται από τις διατάξεις 

του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιριών», από τις διατάξεις του Ν. 4583/2018 και από τις ειδικότερες 

διατάξεις του Ν.4364/2016 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και 

την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της 

Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 

σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 

1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής 

Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία 

των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών 

δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες 

διατάξεις.», όπως ισχύουν σήµερα. 
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Εποπτεύουσα αρχή είναι η ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος. 

 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Οι κύριες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2020 παρατίθενται παρακάτω. Οι λογιστικές 

πολιτικές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη εκτός εάν έχει δηλωθεί διαφορετικά. 

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Γενικής Πανελλαδικής Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών 

Λεωφορείων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη ∆ιεθνή Επιτροπή 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ∆ιερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») 

και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον κανονισµό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ισχύουν κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2019.  

 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 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 ∆ιοίκηση 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 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους µε 

εξαίρεση το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση το οποίο η ∆ιοίκηση του 

Συνεταιρισµού έχει επιλέξει να τα αποτιµά στην εύλογη αξία του σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.  Τα ποσά στις 

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της 

Εταιρείας. 

 

Η σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απαιτεί άσκηση κρίσης από την ∆ιοίκηση 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 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 3 «Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και 

παραδοχές». Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη 

∆ιοίκηση του Συνεταιρισµού και τα πραγµατικά γεγονότα µπορεί να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις 

αυτές. 
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Ως συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη να: 

 επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) και τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρµόζει πάγια. 

 επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συµβάλλουν στην ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των 

αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών της, όπου κάποιο θέµα δεν καλύπτεται από κάποιο 

πρότυπο ή διερµηνεία, και να τις εφαρµόζει πάγια. ∆ιενεργεί λογικές εκτιµήσεις όπου 

απαιτείται, και συντάσσει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε την αρχή της 

συνέχειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 

Συνεταιρισµού είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

2.2 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 εκτός των ακινήτων  αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες  

αποσβέσεις,  µε  την  χρήση  της  µεθόδου  της  σταθερής  απόσβεσης. 

Τα  ιδιοχρησιµοποιούµενα  ακίνητα  αποτιµώνται  σε  αναπροσαρµοσµένες αξίες, όπως αυτές 

προσδιορίζονται  από ανεξάρτητους εκτιµητές. Οι µεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση. 

Οι σωρευµένες αποσβέσεις την ηµεροµηνία της νέας εκτίµησης διαγράφονται και το καθαρό ποσό 

της εκτίµησης του παγίου πιστώνεται σε ειδικό αποθεµατικό. Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την 

αναπροσαρµογή της αξίας των ενσώµατων ακινήτων πιστώνονται σε αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, το οποίο βρίσκεται στα Ίδια Κεφάλαια. 

Αντιστρόφως, οι µειώσεις αξίας που προκύπτουν από τις αναπροσαρµογές µειώνουν το 

αποθεµατικό.  

Τυχόν δαπάνες οι οποίες αποτελούν άµεσα σχετιζόµενο έξοδο απόκτησης ενός οικοπέδου - κτιρίου 

όπως είναι οι φόροι µεταβίβασης, συµβολαιογραφικά έξοδα, µεσιτικές αµοιβές κτλ. προσαυξάνουν 

την αξία κτήσης του.  

Μεταγενέστερα κόστη προσαυξάνουν την αξία κτήσης του παγίου µόνο όταν είναι βέβαιο ότι θα 

προκύψουν οικονοµικά οφέλη. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα συντήρησης και εγκατάστασης που 

παρουσιάζονται καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της χρήσης.  

Ως ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ασχέτως από 

την µελλοντική χρήση του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Αυτές αποτιµώνται µε βάση το ιστορικό 

κόστος, δηλαδή το κόστος που έχει καταβάλλει η Εταιρεία ως το τρέχον στάδιο κατασκευής του. ∆εν 

διενεργούνται αποσβέσεις σε αυτού του είδους τα ενσώµατα στοιχεία. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 

µε την ολοκλήρωσή τους και την έναρξη χρήσης αυτών για παραγωγικούς ή επενδυτικούς σκοπούς.  
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Όταν ολοκληρωθούν, τότε µεταφέρονται είτε στους ανάλογους λογαριασµούς των ενσώµατων 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. οικόπεδα, κτίρια) εάν η χρήση προβλέπεται να εξυπηρέτηση 

λειτουργικούς σκοπούς της Εταιρείας είτε στις επενδύσεις σε ακίνητα, εάν πρόκειται για επένδυση. Ως 

αρχική αξία αυτών των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων λογίζεται το ιστορικό κόστος 

ολοκλήρωσής τους. Μετέπειτα όµως, εάν πρόκειται για οικόπεδο ή κτίριο, η αξία του 

αναπροσαρµόζεται όπως αναφέρεται και παραπάνω.  

Η Εταιρεία αποσβένει τα ενσώµατα πάγια στοιχεία µε τη µέθοδο της σταθερής ετήσιας απόσβεσης 

κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Τα κτίρια σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται αναλογικά σύµφωνα µε τα έτη που διαρκεί η περίοδος 

µίσθωσης. 

 

(*) Η υπολειµµατική αξία υπολογίζεται µηδενική. 

 

2.3 Άυλα 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.  

∆απάνες 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%. 

 

2.4 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται οικόπεδο το οποίο κατέχει ο Συνεταιρισµός µε σκοπό την 

αποκόµιση κεφαλαιακών κερδών. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης τους. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται στην εύλογη 

αξία. Η εύλογη αξία των ακινήτων προσδιορίζεται από µελέτες ανεξάρτητων επαγγελµατιών µελών του 

Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, σύµφωνα µε οδηγίες που εκδίδονται από την ∆ιεθνή Επιτροπή 

Προτύπων Αποτίµησης (International Valuation Standards Committee). Η εύλογη αξία των 

επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, µεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάµενων µισθώσεων και 

παραδοχές σχετικά µε τα έσοδα από ενοίκια από µελλοντικές µισθώσεις, υπό το φως των τρεχουσών 

συνθηκών που ισχύουν στην αγορά. Επίσης αντικατοπτρίζει, σε παρόµοια βάση, οποιαδήποτε 

ταµειακή εκροή που θα ήταν αναµενόµενη, από κάθε ακίνητο.  

Κατηγορία Περιουσιακού Στοιχείου Ωφέλιµη ζωή

Γήπεδα   Απεριόριστη

Κτίρια * 30 Έτη

Μεταφορικά µέσα 10 Έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  10 Έτη

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5 Έτη
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Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στην λογιστική αξία του ακινήτου µόνο όταν είναι πιθανόν ότι 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και 

ότι τα σχετικά κόστη µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έξοδα επιδιορθώσεων και συντηρήσεων 

επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται.  Οι µεταβολές στην 

εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. 

 

2.5 Επενδύσεις σε Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία πλην Παραγώγων 

 

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 

Οι επενδύσεις του Συνεταιρισµού σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται ως 

Αξιόγραφα ∆ιαθέσιµα προς Πώληση και Αξιόγραφα ∆ιακρατούµενα έως τη Λήξη. 

 

Αρχική αναγνώριση 

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αρχικά αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία (συµπεριλαµβανοµένων των 

δαπανών συναλλαγής) και περιλαµβάνει τίτλους που ταξινοµούνται ως ακολούθως: 

 

 ∆ιαθέσιµοι προς πώληση 

 ∆ιακρατούµενοι µέχρι τη λήξη 

 ∆άνεια και απαιτήσεις 

 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

 

βάσει των χαρακτηριστικών των τίτλων και της πρόθεσης της ∆ιοίκησης 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. 

 



 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2020 – 31.12.2020 
 

- 45 - 
 

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.  

 

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.    

 



 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2020 – 31.12.2020 
 

- 46 - 
 

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)» 

 

2.6 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. 

 

2.7 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 ∆ιοίκηση. 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. 

 

2.8 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. 

 

2.9 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. 

 

2.9.1 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. 

 

2.10 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. 
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2.10.1 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. 

 

2.11 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. 

 

2.12 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. 

 

2.13 Παροχές προς εργαζοµένους 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από 

παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση 

που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το 

υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που 

η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.  
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Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης 

περιλαµβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η 

επιχείρηση µετά τη λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

Συνεπώς, περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών και αναλύονται κατωτέρω. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων 

καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  

 

i. Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών  

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της Εταιρείας (νοµική ή τεκµαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται 

τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς, το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος 

προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η Εταιρεία (ή και ο εργαζόµενος) και από τις 

καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών.  

Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται 

είτε ως µία υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο.  

 

ii. Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από 

οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της 

καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου 

της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της Εταιρείας, όσο 

και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. Τέλος, το κόστος 

προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 

 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης 

καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία 

καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων 

εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα 

απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. 

Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής 

ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. Στην περίπτωση µίας προσφοράς που 

γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίµηση των παροχών λήξης της 

εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν 

την προσφορά. Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού 

των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 
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γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 

 

2.14 Ασφαλιστήρια συµβόλαια - Ασφαλιστικές προβλέψεις 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι εκείνα τα συµβόλαια µε τα οποία µεταφέρεται σηµαντικός 

ασφαλιστικός κίνδυνος από τον ασφαλιζόµενο στον ασφαλιστικό Συνεταιρισµό και όπου ο 

ασφαλιστικός Συνεταιρισµός αποδέχεται να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο σε περίπτωση επέλευσης 

καθορισµένου αβέβαιου µελλοντικού συµβάντος που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόµενο. Ο 

ασφαλιστικός κίνδυνος είναι σηµαντικός όταν και µόνον όταν ένα συµβάν θα µπορούσε να 

αναγκάσει τον ασφαλιστικό Συνεταιρισµό να καταβάλει σηµαντικές επιπλέον παροχές. 

 

α) Ασφαλιστήρια συµβόλαια ζηµιών 

Τα ασφάλιστρα των 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 καταχωρηθέντων ασφαλίστρων που 

αναλογεί στο επόµενο ή στα επόµενα έτη, µεταφέρεται στο απόθεµα µη δεδουλευµένων 

ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς τη µείωση των αναλογουσών προµηθειών.  

 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών – Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχηµάτων: 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης 

αυτοκινήτων.  

 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών – Λοιπών κλάδων: 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο χερσαίων 

οχηµάτων, µεταφορών, γενικής αστικής ευθύνης και λοιπά.  

 

β) Αναβαλλόµενα Έξοδα Πρόσκτησης Συµβολαίων 

Οι προµήθειες και τα άλλα έξοδα πρόσκτησης τόσο των νέων συµβολαίων όσο και των ανανεώσεων 

που αναλογούν στην επόµενη χρήση, απεικονίζονται στον λογαριασµό του Ενεργητικού «Προµήθειες 

και άλλα έξοδα παραγωγής εποµένων χρήσεων» και κατανέµονται  στις χρήσεις ανάλογα µε τη 

διάρκεια των ασφαλιστηρίων συµβολαίων.  

 

γ) Ασφαλιστικές προβλέψεις 

Ασφαλιστικές προβλέψεις είναι οι καθαρές συµβατικές υποχρεώσεις του ασφαλιστικού Συνεταιρισµού 

οι οποίες πηγάζουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.  

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αναλύονται στις ακόλουθες κυριότερες κατηγορίες:  

 

Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα:  

Περιλαµβάνουν την αναλογία των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων που αφορούν τις επόµενες χρήσεις 

των συµβολαίων που είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Απόθεµα Κινδύνων σε Ισχύ: 

Αφορά την πρόσθετη πρόβλεψη η οποία σχηµατίζεται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των 

οικονοµικών καταστάσεων, όταν το απόθεµα των µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων και δικαιωµάτων 

εκτιµάται ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόµενων ζηµιών και εξόδων των ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων σε ισχύ την ηµεροµηνία αυτή.  

 
Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις:  

Είναι εκείνες που σχηµατίζονται την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων, για την 

πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους, που έχουν επέλθει µέχρι την 

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

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

ή δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές ύψος τους ή αµφισβητείται η έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής 

επιχειρήσεως. Το ύψος της εκτιµώµενης πρόβλεψης προσδιορίζεται µε βάση τις διαθέσιµες 

πληροφορίες την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, όπως 

πραγµατογνωµοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις.  

 

Επίσης, οι προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις προσαυξάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 

Απόφασης 3/133/18-11-2008 της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), ανά κλάδο 

ασφάλισης, από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή, κατά το ποσόν που απαιτείται, υπολογιζόµενο µε τη 

µέθοδο της «συλλογικής βάσης ζηµιών» για την κάλυψη των ακόλουθων προβλέψεων: α) Πρόβλεψη 

για  ζηµιές που έχουν συµβεί και δεν έχουν αναγγελθεί στην ασφαλιστική Εταιρεία 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 την Εταιρεία 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. 

 

2.15 Έλεγχος επάρκειας ασφαλιστικών προβλέψεων 

Η εκτίµηση των ασφαλιστικών προβλέψεων διενεργείται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών 

καταστάσεων, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες αρχές και κανόνες αποτίµησης ανά κατηγορία 

ασφαλιστικής πρόβλεψης.  Σηµειώνεται ότι ως βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών προβλέψεων 

λαµβάνονται οι διατάξεις του ισχύοντα Νόµου 400/1970 όπως αυτός έχει διαµορφωθεί έως σήµερα 

σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ∆.Π.Χ.Α. 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια».  

 

Η διαφορά των ασφαλιστικών προβλέψεων (αύξηση / µείωση) σε σχέση µε προηγούµενη αποτίµησή 

τους, µεταφέρεται στους λογαριασµούς αποτελεσµάτων χρήσης όσον αφορά τις αναλογούσες 
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προβλέψεις επί ιδίας κράτησης της Εταιρείας, το δε υπόλοιπο ποσό µεταφέρεται σε χρέωση των 

αντασφαλιστών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις αντασφαλιστικές συµβάσεις.  

 

2.16 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. 

φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης.  

 

2.17 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. 

 

2.18 Φόροι – Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το άθροισµα του 

τρέχοντος φόρου εισοδήµατος και των αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος. 

Ο πληρωτέος φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της χρήσης. Τα 

φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων, καθώς δεν περιλαµβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα 

φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή 

εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις. 

Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος της εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, επί των φορολογητέων κερδών. 
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Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να 

εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για 

φόρους που αναµένεται να πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική 

άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων. ∆ηλαδή κατ΄ αρχήν για κάθε διαφορά που εµφανίζεται στον 

Ισολογισµό λόγω της εφαρµογής των ∆ΠΧΑ, σε σχέση µε τα ποσά που θα εµφανίζονταν µε βάση τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα, πρέπει να υπολογιστεί και να λογιστεί η φορολογική επίπτωση. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από 

φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις 

εκπιπτόµενες φορολογικά διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία 

αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να εκπέσουν. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που 

αναµένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα 

τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συµψηφιστούν.  

Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος 

που θα ισχύσουν κατά το χρόνο που η εταιρεία εκτιµά ότι θα υπάρξει ο διακανονισµός τους.  

Οι αναβαλλόµενοι φόροι µεταφέρονται στη χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός αποτελεσµάτων (είτε στα Λοιπά 

συνολικά Έσοδα είτε απευθείας στην καθαρή θέση) οποιεσδήποτε φορολογικές επιπτώσεις 

ακολουθούν την αιτία αναγνώρισής τους.  

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή (από 

φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης.  

 

2.19 Αναγνώριση εσόδων – εξόδων  

Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος.  

Τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από επενδύσεις που έχουν γίνει είτε σε ακίνητα είτε σε 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Αντίστοιχα, τα έξοδα που αφορούν τις αντίστοιχες δραστηριότητες της 

Εταιρείας κατατάσσονται στις ίδιες κατηγορίες. 

 

Έσοδα από Υπηρεσίες  

Όταν το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής, που αφορά την παροχή υπηρεσιών, µπορεί να εκτιµηθεί 

αξιόπιστα, η καταχώρηση εσόδου που σχετίζεται µε τη συναλλαγή γίνεται µε βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. Το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής 

µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα,  

β) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη σύµβαση, θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση,  

γ) το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, µπορεί να καθοριστεί 

αξιόπιστα και 
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δ) τα κόστη που αναλήφθηκαν για τη συναλλαγή και αυτά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

της συναλλαγής, µπορεί να αποτιµηθούν αξιόπιστα.  

 

Έσοδα από Τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο 

ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών 

ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο 

επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

 

Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το 

χρόνο χρήσεως του µίσθιου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.  

 

2.20 Έσοδα-Έξοδα Επενδύσεων  

Τα έσοδα που προέρχονται από ενοίκια αναγνωρίζονται ετησίως στο ηµερολογιακό έτος που 

αφορούν. Τα έσοδα από πώληση ενός ακινήτου αναγνωρίζονται στην χρήση που έλαβε χώρα η 

πώληση. Σε περίπτωση που προκύπτει ζηµία από µια τέτοια πώληση, αυτή βαραίνει τα αποτελέσµατα 

της χρήσης που αφορά. Τα έξοδα διαχείρισης των ακινήτων βαραίνουν το αποτέλεσµα της χρήσης 

που αφορούν. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα όπως είναι οι µετοχές, τα οµόλογα κτλ. διατηρούνται 

µε σκοπό το κέρδος από µεταπώληση ή µερίσµατα. Τα έσοδα από τόκους και λοιπά σχετικά έσοδα 

όπως είναι η πώληση τους αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της χρήσης που 

επιτεύχθηκαν. Στις περιπτώσεις που προκύπτει ζηµία από την πώληση των χρηµατοοικονοµικών 

επενδυτικών προϊόντων, αυτή αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της χρήσης 

που έγινε η πώληση. 

 
2.21 Μισθώσεις - ∆ικαίωµα χρήσης παγίων µε βάση το ∆ΠΧΑ 16 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι µισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 

θέσης ως ένα δικαίωµα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και µία υποχρέωση µίσθωσης, την 

ηµεροµηνία που το µισθωµένο πάγιο καθίσταται διαθέσιµο για χρήση εκτός από  

• Βραχυπρόθεσµες µισθώσεις και  

• Μισθώσεις παγίων µη σηµαντικής αξίας 

Οι υποχρεώσεις µίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των µισθωµάτων, που δεν 

καταβλήθηκαν στην έναρξη της µίσθωσης. Προεξοφλούνται µε το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης ή, 

εάν αυτό το επιτόκιο δεν µπορεί να προσδιορισθεί από τη σύµβαση, µε το διαφορικό επιτόκιο 

δανεισµού (IBR). Το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού είναι το κόστος που ο µισθωτής θα όφειλε να 

πληρώσει για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόµοιας αξίας 

µε το µισθωµένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα παρόµοιο οικονοµικό περιβάλλον και µε παρόµοιους 

όρους και υποθέσεις. 
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Οι υποχρεώσεις µισθώσεων περιλαµβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των: 

• Σταθερών µισθωµάτων (συµπεριλαµβανοµένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών 

µισθωµάτων) 

• Μεταβλητών µισθωµάτων, που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη 

• Υπολειµµατικής αξίας, που αναµένεται να πληρωθεί 

• Τιµής εξάσκησης ενός δικαιώµατος αγοράς, εάν ο εκµισθωτής είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα 

εξασκήσει το δικαίωµα 

• Κυρώσεων λήξης µιας µίσθωσης, εάν ο εκµισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωµα 

Τα δικαιώµατα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιµετρούνται στο κόστος τους, και στη 

συνέχεια µειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευµένης απόσβεσης και της αποµείωσης. Τέλος, 

προσαρµόζονται σε συγκεκριµένες επαναµετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης µίσθωσης.  

Η αρχική επιµέτρηση των δικαιωµάτων χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποτελείται από: 

• Το ποσό της αρχικής επιµέτρησης της υποχρέωσης µίσθωσης 

• Τις πληρωµές µισθώσεων που έγιναν την ηµεροµηνία έναρξης ή πριν από αυτήν, µειωµένες 

κατά το ποσό των προσφερόµενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων. 

• Τις αρχικές δαπάνες, που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το µίσθιο 

• Τα κόστη αποκατάστασης 

Κάθε µίσθωµα κατανέµεται ανάµεσα στην υποχρέωση µίσθωσης και τον τόκο, ο οποίος χρεώνεται 

στα αποτελέσµατα σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο για 

το υπόλοιπο της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Το δικαίωµα χρήσης 

περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού αποσβένεται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης 

ζωής του στοιχείου ή της διάρκειας µίσθωσής του, µε σταθερή µέθοδο. 

Οι υποχρεώσεις µισθώσεων αναπροσαρµόζονται στην περίπτωση που τα µισθώµατα µεταβάλλονται 

λόγω µεταβολής κάποιου δείκτη ή µεταβολής στην διάρκεια της µίσθωσης.  

 

Χρηµατοδοτική Μίσθωση - Μισθωτής  

Χρηµατοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και των 

κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγµατος από τον εκµισθωτή στο µισθωτή.  

Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφληµένες Ελάχιστες Καταβολές Μισθωµάτων 

µε το Τεκµαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, µε το ∆ιαφορικό Επιτόκιο ∆ανεισµού Μισθωτή 

µε πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης.  

Το µακροπρόθεσµο τµήµα των υποχρεώσεων για χρηµατοδοτικές µισθώσεις, εµφανίζεται στο 

µακροπρόθεσµο παθητικό, διακεκριµένα από το βραχυπρόθεσµο τµήµα που εµφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Κάθε περίοδο τα µισθώµατα διασπώνται σε "χρεολύσιο" που µειώνει 

την υποχρέωση και "τόκο" που εµφανίζεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων.  

Τα πάγια από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αντιµετωπίζονται µε βάση τις σχετικές λογιστικές αρχές που 

τα αφορούν και αποσβένονται κανονικά ή παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρµογής, ανάλογα 

µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν.  
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Λειτουργική Μίσθωση - Μισθωτής  

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και 

κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκµισθωτή στο µισθωτή.  

Τα µισθώµατα, περιλαµβανοµένων τυχόν προκαταβολών που θα συµψηφιστούν, καταχωρούνται στη 

χρέωση των Αποτελεσµάτων Χρήσης, µε την ευθεία µέθοδο, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, 

ανεξάρτητα από το χρόνο πληρωµή τους.  

 

Λειτουργική Μίσθωση - Λογιστικές πολιτικές εκµισθωτή για λειτουργικές µισθώσεις  

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και 

κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκµισθωτή στο µισθωτή. 

Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχει µισθωθεί. Αποσβέσεις 

και λοιπές δαπάνες απόκτησης των µισθωµάτων, µεταφέρονται στα έξοδα. Τα έσοδα από ενοίκια 

µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης, µε την ευθεία µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 
2.22 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως λειτουργικός τοµέας ορίζεται κάθε ένα συστατικό µέρος µιας οικονοµικής οντότητας:  

α) που αναλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και να 

αναλαµβάνει έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων και εξόδων που αφορούν συναλλαγές µε 

άλλα συστατικά µέρη της ίδιας οικονοµικής οντότητας)  

β) του οποίου τα αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών 

αποφάσεων της οντότητας για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στον 

τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεώς του  

γ) για το οποίο διατίθενται χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.  

 
Ο Συνεταιρισµός δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και κατά συνέπεια όλα τα έσοδα - έξοδα αφορούν 

συναλλαγές εντός της χώρας. Εξαίρεση  αποτελούν οι οικονοµικές δοσοληψίες µε τους 

αντασφαλιστές οι οποίοι είναι εταιρείες του εξωτερικού που έχουν την επαγγελµατική τους 

εγκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Ο Συνεταιρισµός παρουσιάζει πληροφορίες κατά κλάδο δραστηριότητας, για τις σηµαντικότερες 

ασφαλιστικές  και  λοιπές του δραστηριότητες , µε διάκριση, σύµφωνα µε τα κριτήρια του ∆ΠΧΑ 8, σε 

ασφαλίσεις αστικής ευθύνης χερσαίων οχηµάτων και ασφαλίσεις λοιπών κλάδων. Οι ανωτέρω τοµείς 

δραστηριότητας είναι µονάδες που παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες διαφορετικού κινδύνου και 

αποτελέσµατος. 

 

2.23 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. 

 
2.24 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. 

 
2.25 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Στα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες ο Συνεταιρισµός διατηρεί τον έλεγχο 

ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Επίσης, ως συνδεδεµένα µέρη 

θεωρούνται τα µέλη της διοίκησης του Συνεταιρισµού, συγγενικά µε αυτά πρόσωπα πρώτου βαθµού, 

εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση 

και οικονοµική πολιτική τους. Όλες οι συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιτοκίων και εξασφαλίσεων, πραγµατοποιούνται ουσιαστικά µε όρους 

ίδιους µε εκείνους που ισχύουν για παρόµοιες συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη και δεν 

εµπεριέχουν µµεγαλύτερο του κανονικού κίνδυνο.  

 

2.26 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς  

Τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς, αξιολογούνται από τη διοίκηση µε βάση τις 

ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "µη διορθωτικά" γεγονότα. Οι 

οικονοµικές καταστάσεις, διορθώνονται µε τα "διορθωτικά" γεγονότα µόνον. Αν µετά την ηµεροµηνία 

κλεισίµατος και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η 

αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται 

χωρίς την εφαρµογή αυτής της αρχής.  

 

2.27 Προβλέψεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις  

Πρόβλεψη καταχωρείται µόνο:  

α) Αν υπάρχει µία δέσµευση νόµιµη ή τεκµαιρόµενη που αφορά το παρελθόν,  

β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισµό της,  

γ) µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.  

Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:  

α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών  

β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύµβασης  
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γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης.  

 

Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών δεν καταχωρούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 37. Σχετίζονται 

µε αποµείωση στοιχείων του ∆.Λ.Π. 36.  

 

Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύµβασης, όταν δηλαδή από µία σύµβαση, τα έσοδα αναµένεται να είναι 

µικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη.  

Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται µόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει ανακοινωθεί 

το πρόγραµµα.  

 

Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσµάτων και µπορούν να αντιστραφούν.  

Ενδεχόµενη Υποχρέωση είναι:  

α) πιθανή υποχρέωση, µε βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, µη εξαρτώµενη από την 

εταιρία ή  

β) παρούσα δέσµευση που δεν λογίζεται γιατί δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.  

Μία ενδεχόµενη υποχρέωση δεν δηµιουργεί Πρόβλεψη, µόνο ανακοινώνεται, αν είναι πιθανό να 

συµβεί.  

 

Ενδεχόµενη Απαίτηση είναι µία πιθανή απαίτηση µε αβέβαιη εξέλιξη. Αν µία απαίτηση είναι βέβαιη δεν 

είναι ενδεχόµενη και λογίζεται στα αποτελέσµατα της εταιρείας. Για τις ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 

λογίζεται πρόβλεψη, αλλά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων.  

 
2.28 Νέα πρότυπα , διερµηνείες και αναθεωρήσεις υφιστάµενων προτύπων  

 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις δεν είναι εφαρµόσιµες ή δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις  

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2020 για τον Όµιλο και την Εταιρεία, εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Αλλαγές λογιστικών πολιτικών  

 
α. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και ∆ιερµηνείες που εφαρµόστηκαν στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  

 
 

 

 

Τα ανωτέρω πρότυπα δεν επηρεάζουν τον Συνεταιρισµό και τον Όµιλό. 

∆ΛΠ / ∆ΠΧΑ Ηµεροµηνία εφαρµογής

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 και το ∆ΛΠ 8: Ορισµός Σηµαντικότητας 1 Ιανουαρίου 2020

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 1 Ιανουαρίου 2020

Τροποποιήσεις αναφορών στο Πλαίσιο Κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 1 Ιανουαρίου 2020

Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 9, ΙΑΣ 39 & ∆ΠΧΑ 7: Interest Rate Benchmark (IBOR) Reform 

– 1ο Στάδιο
1 Ιανουαρίου 2020

Covid-19-Παραχωρήσεις ενοικίου – Τροποποίηση ∆ΠΧΑ 16 1 Ιουν ίου 2020
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β. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και ∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται 

υποχρεωτικά σε µεταγενέστερες περιόδους 

 

 
 

Από τις τροποποιήσεις που εφαρµόζονται υποχρεωτικά σε µεταγενέστερες περιόδους, αναµένεται να 

υπάρχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου λόγω της εφαρµογής 

το ∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συµβάσεις». 

 
Ο Όµιλος και o Συνεταιρισµός έχουν προχωρήσει στις σχετικές διεργασίες και αναµένει η επίδραση 

των αλλαγών να έχει τον ακόλουθο αντίκτυπο:  

 

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συµβάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ∆ΠΧΑ 4. Το ∆ΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές 

για την αναγνώριση, επιµέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συµβολαίων που βρίσκονται 

στο πεδίο εφαρµογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου 

είναι να διασφαλίσει ότι µία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την 

εύλογη εικόνα σχετικά µε αυτά τα συµβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήµατα συγκρισιµότητας 

που είχε δηµιουργήσει το ∆ΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια να 

λογιστικοποιούνται µε τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιµετρώνται σε τρέχουσες 

αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. 

Ο Συνεταιρισµός επί του παρόντος εξετάζει την επίπτωση του ∆ΠΧΑ 17 στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, η οποία δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης αυτών των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ο Συνεταιρισµός σχεδιάζει να υιοθετήσει το ∆ΠΧΑ 17 κατά την 

ηµεροµηνία που αυτό θα τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ. 

 

Λοιπές τροποποιήσεις  

∆εν αναµένεται, οι λοιπές τροποποιήσεις που εφαρµόζονται υποχρεωτικά σε µεταγενέστερες 

περιόδους να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και του 

Συνεταιρισµού.   

Τίτλος
Εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την 

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39, ∆ΠΧΑ 7, ∆ΠΧΑ 4 & ∆ΠΧΑ 16: Interest Rate 

Benchmark (IBOR) Reform – 2ο Στάδιο 
1 Ιανουαρίου 2021

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: Αναβολή εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 1 Ιανουαρίου 2021

Ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ: Κύκλος 2018-2020 1 Ιανουαρίου 2022

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16: Έσοδα πριν  την έναρξη της προοριζόµενης χρήσης 

παγίου
1 Ιανουαρίου 2022

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 37: Επαχθείς συµβάσεις / Κόστος εκπλήρωσης συµβάσεων 1 Ιανουαρίου 2022

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3: Αναφορές στο Πλαίσιο Κατάρτισης 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
1 Ιανουαρίου 2022

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συµβάσεις» 1 Ιανουαρίου 2023

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 και το ∆ΛΠ 8: Ταξινόµηση υποχρεώσεων ως 

Μακροπρόθεσµες ή Βραχυπρόθεσµες 
1 Ιανουαρίου 2023
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2.29 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Ο Συνεταιρισµός και ο Όµιλος προβαίνουν σε εκτιµήσεις και παραδοχές που σχετίζονται µε το µέλλον. 

Συνεπώς οι εκτιµήσεις αυτές σπάνια θα ταυτίζονται µε τα πραγµατικά γεγονότα. Οι εκτιµήσεις και 

υποθέσεις που συνεπάγονται σηµαντικό κίνδυνο επανεκτίµησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού και παθητικού στη επόµενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές 

συνεχώς επανεκτιµούνται και βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος όπως προσαρµόζεται 

σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαµβανοµένων 

προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις κάτω από 

διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες. Οι σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές που 

αφορούν σε µελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µέσα στην 

επόµενη χρήση, έχουν ως εξής: 

Εκτίµηση των ασφαλιστικών προβλέψεων 

 

Πέραν  από  την  κατά  περίπτωση  εκτίµηση  των  προβλεπόµενων  ποσών  αποζηµίωσης,  

εφαρµόζονται  και αναλογιστικές µέθοδοι που αποσκοπούν σε µια ασφαλέστερη συνολική εκτίµηση 

των µελλοντικών υποχρεώσεων και το σχηµατισµό κατάλληλων προβλέψεων. Οι µέθοδοι αυτές 

βασίζονται στη µελέτη των ιστορικών δεδοµένων για τον προσδιορισµό του συνολικού κόστους και 

σε υποθέσεις σχετικά µε το µέσο κόστος αποζηµίωσης, τον µελλοντικό πληθωρισµό και τις µεταβολές 

των κανόνων του νοµικού πλαισίου που εφαρµόζονται. Στη διαδικασία αυτή εντάσσεται και ο 

υπολογισµός των προβλέψεων για ζηµιές που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία µέχρι την 

ηµεροµηνία αναφοράς. 

 

Εκτίµηση των ασφαλιστικών προβλέψεων 

Πέραν  από  την  κατά  περίπτωση  εκτίµηση  των  προβλεπόµενων  ποσών  αποζηµίωσης,  

εφαρµόζονται  και αναλογιστικές µέθοδοι που αποσκοπούν σε µια ασφαλέστερη συνολική εκτίµηση 

των µελλοντικών υποχρεώσεων και το σχηµατισµό κατάλληλων προβλέψεων. Οι µέθοδοι αυτές 

βασίζονται στη µελέτη των ιστορικών δεδοµένων για τον προσδιορισµό του συνολικού κόστους και 

σε υποθέσεις σχετικά µε το µέσο κόστος αποζηµίωσης, τον µελλοντικό πληθωρισµό και τις µεταβολές 

των κανόνων του νοµικού πλαισίου που εφαρµόζονται. Στη διαδικασία αυτή εντάσσεται και ο 

υπολογισµός των προβλέψεων για ζηµιές που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στον Συνεταιρισµό µέχρι την 

ηµεροµηνία αναφοράς. 

 

Αποµείωση αξίας χρεωστών ασφαλίστρων 

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από τους χρεώστες 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  δύνανται  

να  προκύψουν.  Η  αξιολόγηση  των απαιτήσεων διενεργείται σε ατοµικό επίπεδο. Σε ατοµικό επίπεδο, 
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η αξία που η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα ανακτήσει από τον υπόχρεο προσδιορίζεται αφού ληφθούν  

υπόψη  οι  οικονοµικές  δυνατότητες  του  αντισυµβαλλοµένου,  τυχόν  εξασφαλίσεις  ή  εγγυήσεις, 

δυνατότητα συµψηφισµού µε υποχρεώσεις της Εταιρείας τρέχουσες ή µελλοντικές, το εύρος της 

συνεργασίας και το ιστορικό συµπεριφοράς στις συναλλαγές µε τον Συνεταιρισµό. 

 

Αποµείωση αξίας χαρτοφυλακίου επενδύσεων 

Ο Συνεταιρισµός εφαρµόζει το ∆.Λ.Π. 39 για τον προσδιορισµό χρεογράφων του χαρτοφυλακίου 

επενδύσεων που έχουν υποστεί αποµείωση. Ο προσδιορισµός αυτός απαιτεί την εφαρµογή κρίσης 

σε σηµαντικό βαθµό. Μεταξύ άλλων παραγόντων, εκτιµάται εάν έχει γίνει µια σηµαντική ή 

παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της επένδυσης  και  υπολείπεται  της  λογιστικής  της  αξίας.  

Ο  προσδιορισµός  αυτός  προϋποθέτει  κρίση.  Για  να πραγµατοποιήσει  αυτή  τη  κρίση,  η  ∆ιοίκηση  

του Συνεταιρισµού  εξετάζει,  ανάµεσα  σε  άλλους  παράγοντες,  τη φυσιολογική  διακύµανση  της  

τιµής  του  χρεογράφου  στην  αγορά,  την  οικονοµική  κατάσταση  και  τη βραχυπρόθεσµη προοπτική 

της επιχείρησης στην οποία γίνεται η επένδυση, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως  η  απόδοση 

του  Κλάδου  που  αυτή  ανήκει,  αλλαγές  στη  τεχνολογία,  λειτουργικές  και  χρηµατοδοτικές ταµειακές 

ροές. 

 

Εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής περιουσιακών στοιχειών 

Ο Συνεταιρισµός εκτιµά την ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων. Οι εκτιµήσεις αυτές επανεξετάζονται 

τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη νέα δεδοµένα και τις εκάστοτε συνθήκες της 

αγοράς. 

Εκτίµηση και αποµείωση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα και των 

ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων παγίων. 

 

Ο Συνεταιρισµός εξετάζει στη λήξη κάθε περιόδου αν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης των ακινήτων 

της, συγκρίνοντας τη λογιστική τους αξία µε την εύλογη αξία, όπως αυτή εκτιµάται και προσδιορίζεται 

από πιστοποιηµένους ανεξάρτητους εκτιµητές. Ως εύλογη αξία νοείται το ποσό µε το οποίο το ακίνητο 

θα µπορούσε να ανταλλαχθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση 

των συνθηκών της αγοράς, σε µία συναλλαγή που διενεργείται σε εµπορική βάση. Η ένδειξη της 

εύλογης αξίας δίδεται από τρέχουσες τιµές σε µια ενεργό αγορά για παρόµοιο ακίνητο στην ίδια 

τοποθεσία. 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος» αφορά στα ποσά των 

φόρων που αναµένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει την πρόβλεψη για 

τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σαν αποτέλεσµα ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Οι απολογιστικοί φόροι 

εισοδήµατος µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις, εξαιτίας µελλοντικών αλλαγών στη 

φορολογική νοµοθεσία, σηµαντικών αλλαγών στις νοµοθεσίες των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όµιλος, ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισµό 

της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Αυτές οι αλλαγές µπορεί να 



 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2020 – 31.12.2020 
 

- 62 - 
 

έχουν σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου. Στην 

περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν είναι διαφορετικοί από τα ποσά που 

αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις 

προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους στην χρήση που πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός των 

φορολογικών διαφορών. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις 

προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν 

θεσµοθετηθεί και αναµένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναµένεται να 

απαλειφθούν. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες 

προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα 

υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων 

προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. Η Εταιρεία 

και ο Όµιλος λαµβάνουν υπόψη την ύπαρξη µελλοντικού φορολογητέου εισοδήµατος και 

ακολουθούν µια συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασµού κατά την εκτίµηση της 

ανάκτησης των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιµήσεις που σχετίζονται 

µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά 

µε το χρονικό προσδιορισµό µελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναµενόµενου 

µελλοντικού φορολογητέου εισοδήµατος και τις διαθέσιµες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασµού. 

 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 

προσωπικού βασίζεται σε έναν αριθµό παραγόντων που προσδιορίζονται µε τη χρήση 

αναλογιστικών µεθόδων και παραδοχών. Τέτοιες αναλογιστικές παραδοχές είναι το επιτόκιο 

προεξόφλησης που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του κόστους της παροχής και το ποσοστό 

µισθολογικών αυξήσεων. Οι τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν το υπόλοιπο των 

συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος 

κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί ώστε να 

προσδιοριστεί η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες αναµένεται να 

απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων. Για τον 

καθορισµό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιµοποιεί το επιτόκιο των 

χαµηλού ρίσκου εταιρικών οµολογιών, τα οποία µετατρέπονται στο νόµισµα στο οποίο η υποχρέωση 

θα πληρωθεί, και των οποίων η ηµεροµηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής 

υποχρέωσης.  

 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις. Η Εταιρεία επανεξετάζει την 

κατάσταση κάθε σηµαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό οικονοµικό 
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κίνδυνο, βασιζόµενη στην άποψη των νοµικών συµβούλων της. Εάν η ενδεχόµενη ζηµιά από 

οποιαδήποτε αντιδικία ή νοµική υπόθεση θεωρείται πιθανή και το ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, 

η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη για την εκτιµώµενη ζηµιά. Τόσο για τον καθορισµό της πιθανότητας 

όσο και για τον καθορισµό του αν ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σηµαντικό 

βαθµό η κρίση της διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες, η Εταιρεία 

επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά µε εκκρεµείς αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις και πιθανόν 

να αναθεωρηθούν οι εκτιµήσεις για την πιθανότητα ενός δυσµενούς αποτελέσµατος και η σχετική 

εκτίµηση της πιθανής ζηµιάς. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιµήσεις της πιθανής υποχρέωσης µπορεί 

να έχουν σηµαντική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 

 
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Το ∆.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. 

 
3.1 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. 

 

3.2 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. 
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Ο Συνεταιρισµός επιχειρεί να συνάπτει συναλλαγές µε τρίτους που ικανοποιούν υψηλά επίπεδα 

πιστωτικής αξιοπιστίας. 

 
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. 

 
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 ∆ιοίκηση του Συνεταιρισµού. 
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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 

 

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.  

Κατηγορία περιουσιακού στοιχείου 2020 2019

Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 7.186.482 6.836.234

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων

Χρεώστες ασφαλίστρων & λοιπές απαιτήσεις 3.959.843 4.704.690

Ταµείο & ταµειακά ισοδύναµα 5.086.233 4.446.475

Σύνολο 16.232.557 15.987.400
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Πιστοληπτική ικανότητα : Χαρτοφυλάκιο Οµολόγων – 31/12/2020 

Aaa Aa3 AΑ- A2 A A- Baa1 Baa2 BBB Baa3 BBB- BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B B- CCC Cαα3 N/A

Κρατικά 3.949.268 97.451 175.523 217.433 221.560 229.661 3.007.639

Ελλάδα 3.007.639 3.007.639

Ιρλανδία 97.451 97.451

Ισπανία 175.523 175.523

Ιταλία 100.822 100.822

Κύπρος 229.661 229.661

Πορτογαλία 116.611 116.611

Ρουµανία 221.560 221.560

Υπερεθνικά 132.563 132.563

Ευρωπαϊκά 132.563 132.563

Σύνολο 4.081.831 132.563 97.451 175.523 217.433 221.560 229.661 3.007.639

Aaa Aa3 AΑ- A2 A A- Baa1 Baa2 BBB Baa3 BBB- BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B B- CCC Cαα3 N/A

Αεροµεταφορές 76.461 76.461

Ηµεδαπής 76.461 76.461

Ακίνητα 202.992 102.117 100.874

Αλλοδαπής 202.992 102.117 100.874

Βιοµηχανικά αγαθά 413.755 157.760 154.794 101.201

Αλλοδαπής 413.755 157.760 154.794 101.201

Ενέργεια 677.259 102.365 49.403 106.987 106.509 311.995

Αλλοδαπής 424.499 102.365 106.987 106.509 108.638

Ηµεδαπής 252.760 49.403 203.357

Κατασκευές 188.771 188.771

Αλλοδαπής 188.771 188.771

Λιανικό εµπόριο 316.438 111.232 49.643 155.563

Αλλοδαπής 160.875 111.232 49.643

Ηµεδαπής 155.563 155.563

Πιστωτικά ιδρύµατα 661.513 106.002 49.638 196.078 309.795

Αλλοδαπής 306.079 106.002 49.638 150.439

Ηµεδαπής 355.433 196.078 159.355

Τηλεπικοινωνίες 311.716 102.182 209.534

Αλλοδαπής 311.716 102.182 209.534

Ηµεδαπής 

Τουρισµός 102.627 102.627

Αλλοδαπής 102.627 102.627

Τυχερά παιχνίδια 153.119 153.119

Ηµεδαπής 153.119 153.119

Σύνολο 3.104.650 208.367 125.864 204.299 111.232 467.033 102.627 156.152 466.441 154.794 101.201 188.771 196.078 309.795 311.995

Συνολική έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο (2020)
7.186.482 132.563 208.367 97.451 125.864 175.523 204.299 328.665 688.593 102.627 385.814 466.441 3.007.639 154.794 101.201 188.771 196.078 309.795 311.995

Κρατικά / Υπερεθνικά (2020)

Εταιρικά (2020)

Σηµ.: Πιστοληπτική διαβάθµιση S&P, Moody's ,ICAP.
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Πιστοληπτική ικανότητα : Χαρτοφυλάκιο Οµολόγων – 31/12/2019 

 

Aaa Aa3 AΑ- A2 A A- Baa1 Baa2 BBB Baa3 BBB- BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B B- CCC Cαα3 N/A

Κρατικά 4.868.727 100.069 178.763 334.596 235.799 1.870.840 2.148.660

Ελλάδα 4.019.500 1.870.840 2.148.660

Ιρλανδία 100.069 100.069

Ισπανία 178.763 178.763

Ιταλία 100.824 100.824

Κύπρος 235.799 235.799

Πορτογαλία 118.467 118.467

Ρουµανία 115.305 115.305

Υπερεθνικά 190.717 190.717

Ευρωπαϊκά 190.717 190.717

Σύνολο 5.059.444 190.717 100.069 178.763 334.596 235.799 1.870.840 2.148.660

Aaa Aa3 AΑ- A2 A A- Baa1 Baa2 BBB Baa3 BBB- BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B B- CCC Cαα3 N/A

Αεροµεταφορές 82.429 82.429

Ηµεδαπής 82.429 82.429

Ακίνητα

Αλλοδαπής

Βιοµηχανικά αγαθά 218.756 101.788 116.968

Αλλοδαπής 101.788 101.788

Ηµεδαπής 116.968 116.968

Ενέργεια 598.015 103.388 49.986 118.543 110.156 104.479 111.464

Αλλοδαπής 548.029 103.388 118.543 110.156 104.479 111.464

Ηµεδαπής 49.986 49.986

Κατασκευές

Αλλοδαπής

Λιανικό εµπόριο 214.103 54.749 159.354

Αλλοδαπής 54.749 54.749

Ηµεδαπής 159.354 159.354

Πιστωτικά ιδρύµατα 213.101 108.459 104.641

Αλλοδαπής 213.101 108.459 104.641

Τηλεπικοινωνίες 213.134 213.134

Αλλοδαπής

Ηµεδαπής 213.134 213.134

Τουρισµός 105.326 105.326

Αλλοδαπής 105.326 105.326

Τυχερά παιχνίδια 131.927 131.927

Ηµεδαπής 131.927 131.927

Σύνολο 1.776.790 108.459 103.388 264.341 118.543 104.641 54.749 428.616 159.354 101.788 104.479 228.432

Συνολική έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο (2019)
6.836.234 190.717 108.459 103.388 100.069 264.341 118.543 178.763 104.641 389.344 428.616 235.799 159.354 101.788 1.870.840 104.479 2.377.092

Κρατικά / Υπερεθνικά (2019)

Εταιρικά (2019)

Σηµ.: Πιστοληπτική διαβάθµιση S&P, Moody's ,ICAP.
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Πιστοληπτική ικανότητα : Ταµείο και Ταµειακά Ισοδύναµα – 31/12/2020  

 

 

Πιστοληπτική ικανότητα : Ταµείο και Ταµειακά Ισοδύναµα – 31/12/2019 

 

 
3.3 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. 

 

3.4 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 

A1 B B2 B3 CCC+ N/A

Καταθέσεις όψεως 2.763.481 2.124.031 323.356 316.094

Αλλοδαπής 2.763.481 2.124.031 323.356 316.094

Ηµεδαπής 

Προθεσµιακές καταθέσεις 2.311.231 300.000 2.011.231

Αλλοδαπής 2.311.231 300.000 2.011.231

Ηµεδαπής 

Μετρητά στο ταµείο 11.521 11.521

Εδρα 11.312 11.312

Υποκατάστηµα 209 209

Σύνολο 5.086.233 2.124.031 623.356 2.327.325 11.521

Συνολική έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο (2020)
5.086.233 2.124.031 623.356 2.327.325 11.521

Ταµείο & ταµειακά ισοδύναµα (2020)

Σηµ.: Πιστοληπτική διαβάθµιση S&P, Moody's.

A1 B B2 B3 CCC+ N/A

Καταθέσεις όψεως 3.681.453 2.107.036 444.988 1.129.429

Αλλοδαπής 2.107.036 2.107.036

Ηµεδαπής 1.574.417 444.988 1.129.429

Προθεσµιακές καταθέσεις 750.000 550.000 200.000

Αλλοδαπής

Ηµεδαπής 750.000 550.000 200.000

Μετρητά στο ταµείο 15.022 15.022

Εδρα 11.841 11.841

Υποκατάστηµα 3.181 3.181

Σύνολο 4.446.475 2.107.036 994.988 1.329.429 15.022

Συνολική έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο (2019)
4.446.475 2.107.036 994.988 1.329.429 15.022

Ταµείο & ταµειακά ισοδύναµα (2019)

Σηµ.: Πιστοληπτική διαβάθµιση S&P,Moody's.
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µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών δε θα επέφερε αξιοσηµείωτη µεταβολή στην καθαρή θέση 

και τα αποτελέσµατα του Συνεταιρισµού. 

 

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.     

 

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. 

 

3.5 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.  

 

3.6 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. 

 

Τα ίδια κεφάλαια του Συνεταιρισµού απαρτίζονται από υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία 

κατηγορίας 1 χωρίς περιορισµούς, τα οποία δύναται να απορροφήσουν εξ ολοκλήρου ζηµίες σε 

περίπτωση εκκαθάρισης ή διαρκών προβληµάτων, ώστε να επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας 

Κυμαινόμενου 

επιτοκίου

Σταθερού 

επιτοκίου

Χρηµατοοικονοµικά µέσα 7.186.482 7.186.482

Οµόλογα 7.186.482 7.186.482

Ε.Γ.Ε.∆.

Σύνολο 7.186.482 7.186.482

Συνολική έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου 

(2020)
7.186.482 7.186.482

Κυμαινόμενου 

επιτοκίου

Σταθερού 

επιτοκίου

Χρηµατοοικονοµικά µέσα 6.836.234 6.836.234

Οµόλογα 4.687.574 4.687.574

Ε.Γ.Ε.∆. 2.148.660 2.148.660

Σύνολο 6.836.234 6.836.234

Συνολική έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου 

(2019)
6.836.234 6.836.234

2019

2020
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του Συνεταιρισµού. Ο δείκτης κάλυψης της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR) διαµορφώθηκε 

σε 321%, ενώ ο δείκτης κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) διαµορφώθηκε σε 

371%. Στην ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων συνετέλεσε πέραν της κερδοφορίας και η συνεχιζόµενη 

είσπραξη µέρους του οφειλόµενου Συνεταιρικού Κεφαλαίου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από το ∆.Σ. 

πρόγραµµα τµηµατικής καταβολής αυτού. 

   

 
3.7 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. 

 

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

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 ∆ιοίκηση 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.    

 

Λοιποί κλάδοι
Αστική ευθύνη 

οχηµάτων

∆εδουλευµένα (µικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 4.190.633 1.425.339 2.765.295

Μείον: εκχωρηθέντα ασφάλιστρα -2.865.773 -538.367 -2.327.406

Καθαρά από αντασφάλιση εγγεγραµµένα  ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 1.324.860 886.971 437.889

Μεταβολή αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 1.200.643 337.550 863.093

Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 2.525.503 1.224.521 1.300.982

∆εδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής -656.817 -200.237 -456.580

Αποζηµιώσεις ασφαλισµένων -1.509.896 -303.535 -1.206.361

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων- εκκρεµείς ζηµίες 974.067 24.951 949.116

Κέρδη από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 175.873 59.819 116.054

Ζηµιές από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου -13.117 -4.462 -8.656

Τόκοι και συναφή έσοδα -33.056 -11.243 -21.813

Κέρδη ασφαλίσεων κατά ζηµιών 1.462.556 789.814 672.742

Λοιπά έσοδα 201.818 68.643 133.175

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -231.257 -79.802 -151.454

Έξοδα  διοικητικής λειτουργίας -1.184.823 -408.719 -776.105

Λοιπά έξοδα -231.730 -78.817 -152.913

Κέρδη προ φόρου 16.564 291.119 -274.555

Φόρος εισοδήµατος -13.954

Ζηµιές / Κέρδη µετά από φόρους 2.610

-13.954

2.610

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 2020
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5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
5.1 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία  

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία για τον Όµιλο και τον Συνεταιρισµό αναλύονται ως εξής:  

 

 

 

 

Λοιποί κλάδοι
Αστική ευθύνη 

οχηµάτων

∆εδουλευµένα (µικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 8.175.106 2.926.157 5.248.949

Μείον: εκχωρηθέντα ασφάλιστρα -1.565.543 -678.543 -887.000

Καθαρά από αντασφάλιση εγγεγραµµένα  ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 6.609.563 2.247.614 4.361.949

Μεταβολή αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων -221.543 -70.726 -150.817

Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 6.388.020 2.176.888 4.211.132

∆εδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής -1.893.660 -581.679 -1.311.981

Αποζηµιώσεις ασφαλισµένων -2.298.961 -580.966 -1.717.995

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων- εκκρεµείς ζηµίες -362.778 14.297 -377.075

Κέρδη από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 456.525 163.406 293.119

Ζηµιές από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου -8.135 -2.912 -5.223

Τόκοι και συναφή έσοδα -28.293 -10.127 -18.166

Κέρδη ασφαλίσεων κατά ζηµιών 2.252.718 1.178.907 1.073.811

Λοιπά έσοδα 361.418 342.401 19.017

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -283.197 -124.274 -158.923

Έξοδα  διοικητικής λειτουργίας -1.446.979 -704.780 -742.199

Λοιπά έξοδα -194.695 -44.551 -150.144

Κέρδη προ φόρου 689.265 647.703 41.562

Φόρος εισοδήµατος -249.480

Ζηµιές / Κέρδη µετά από φόρους 439.785

-249.480

439.785

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 2019

Ιδιοχρησιµοποιούµενα 

ενσώµατα πάγια στοιχεία
Οικόπεδα Κτίρια

Μεταφορικά 

Μέσα

Επιπλα και λοιπός 

Εξοπλισµός

∆ικαίωµα Χρήσης 

∆ΠΧΑ 16
Σύνολο

Κόστος Κτήσης

Υπόλοιπο την 01/01/2019 482.050 1.494.546 35.300 659.081 0 2.670.976

Προσθήκες 0 136.218 0 19.661 227.968 383.846

Πωλήσεις 0 0 0 -4.171 0 -4.171 

Αναπροσαρµογή αξίας 0 23.873 0 0 0 23.873

Υπόλοιπο την 31/12/2019 482.050 1.654.637 35.300 674.571 227.968 3.074.525

Προσθήκες 0 105.627 0 25.567 49.933 181.127

Πωλήσεις 0 -3.681 -8.264 -2.217 -41.822 -55.984 

Αναπροσαρµογή αξίας 0 88.839 0 0 0 88.839

Υπόλοιπο την 31/12/2020 482.050 1.845.421 27.036 697.922 236.078 3.288.506

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 01/01/2019 0 -475.712 -10.406 -351.249 0 -837.367 

Προσθήκες Χρήσεως 0 -62.147 -3.381 -48.903 -55.870 -170.301 

Υπόλοιπο την 31/12/2019 0 -536.346 -13.787 -394.566 -52.385 -1.007.668 

Προσθήκες Χρήσεως 0 -83.196 -1.753 -51.466 -67.631 -204.045 

Μειώσεις Χρήσεως 0 0 0 3.446 0 3.446

Αναπροσαρµογή αποσβέσεων 0 -42.995 1.311 0 0 -41.684 

Υπόλοιπο την 31/12/2020 0 -662.537 -14.229 -442.586 -120.015 -1.249.952 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 482.050 1.118.291 21.512 280.005 175.583 2.066.857

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2020 482.050 1.182.884 12.807 255.336 116.063 2.038.555

Όµιλος



 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2020 – 31.12.2020 
 

- 72 - 
 

 

Αντίστοιχα για τον Συνεταιρισµό η ανάλυση των παγίων έχει ως εξής: 

 

Στα Ιδιοχρησιµοποιούµενα Γήπεδα, Οικόπεδα και Κτίρια περιλαµβάνονται τα ακίνητα τα οποία 

χρησιµοποιούνται από τον Συνεταιρισµό αποκλειστικά για ιδιόχρηση. Επί των ακινήτων του 

Συνεταιρισµού δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

 

Κατά την χρήση 2020 πραγµατοποιήθηκε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων που 

ιδιοχρησιµοποιούνται βάσει εκτίµησης από τον ανεξάρτητο εκτιµητή ΑΞΙΕΣ A.E. Η εκτίµηση των 

ακινήτων έλαβε χώρα ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες της τοπικής αγοράς.  Αποτιµήθηκε µε την 

µέθοδο των Συγκριτικών στοιχείων ή Κτηµαταγοράς. Από την επανεκτίµηση προέκυψε καθαρή αύξηση 

ποσού € 45.843. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα 

ενσώµατα πάγια στοιχεία
Οικόπεδα Κτίρια

Μεταφορικά 

Μέσα

Επιπλα και λοιπός 

Εξοπλισµός

∆ικαίωµα Χρήσης 

∆ΠΧΑ 16
Σύνολο

Κόστος Κτήσης

Υπόλοιπο την 01/01/2019 482.050 1.485.949 35.300 646.891 0 2.650.189

Προσθήκες 0 136.218 0 19.364 165.234 320.816

Πωλήσεις 0 0 0 -4.171 0 -4.171 

Αναπροσαρµογή αξίας 0 23.873 0 0 0 23.873

Υπόλοιπο την 31/12/2019 482.050 1.646.039 35.300 662.084 165.234 2.990.707

Προσθήκες 0 105.627 0 24.615 43.733 173.975

Πωλήσεις 0 0 -8.264 0 0 -8.264 

Αναπροσαρµογή αξίας 0 88.839 0 0 0 88.839

Υπόλοιπο την 31/12/2020 482.050 1.840.505 27.036 686.698 208.968 3.245.257

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 01/01/2019 0 -474.522 -10.406 -346.836 0 -831.764 

Προσθήκες Χρήσεως 0 -61.824 -3.381 -47.731 -52.385 -165.320 

Υπόλοιπο την 31/12/2019 0 -536.346 -13.787 -394.566 -52.385 -997.084 

Προσθήκες Χρήσεως 0 -82.873 -1.753 -50.235 -46.414 -181.275 

Μειώσεις Χρήσεως 0 0 0 0 0 0

Αναπροσαρµογή αποσβέσεων 0 -42.995 1.311 0 0 -41.684 

Υπόλοιπο την 31/12/2020 0 -662.214 -14.229 -444.801 -98.799 -1.220.043 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 482.050 1.109.694 21.512 267.517 112.850 1.993.623

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2020 482.050 1.178.291 12.807 241.897 110.169 2.025.214

Συνεταιρισµός
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Η ανάλυση των δικαιωµάτων χρήσης µε βάση το ∆ΠΧΑ 16 για τον Όµιλο και τον Συνεταιρισµό, 

αναλύεται ως εξής: 

 

 

∆ικαίωµα χρήσης ∆ΠΧΑ 16 Κτίρια
Μεταφορικά 

Μέσα

Επιπλα και 

λοιπός 

Εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος Κτήσης 0 0 0 0

Υπόλοιπο την 01/01/2019 0 0 0 0

Προσθήκες 183.400 30.116 14.452 227.968

Πωλήσεις 0 0 0 0

Υπόλοιπο την 31/12/2019 183.400 30.116 14.452 227.968

Προσθήκες 49.933 0 0 49.933

Μειώσεις -41.822 0 0 -41.822 

Υπόλοιπο την 31/12/2020 233.332 30.116 14.452 236.078

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 01/01/2019 0 0 0 0

Προσθήκες Χρήσεως -34.197 -10.834 -10.839 -55.870 

Μειώσεις 0 0 0 0

Υπόλοιπο την 31/12/2019 -34.197 -10.834 -10.839 -55.870 

Προσθήκες Χρήσεως -53.673 -10.383 -3.613 -67.669 

Μειώσεις Χρήσεως 3.524 0 0 3.524

Υπόλοιπο την 31/12/2020 -84.346 -21.217 -14.452 -120.015 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 149.203 19.282 3.613 172.098

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2020 148.987 8.899 0 116.063

Όµιλος

∆ικαίωµα χρήσης ∆ΠΧΑ 16 Κτίρια
Μεταφορικά 

Μέσα

Επιπλα και 

λοιπός 

Εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος Κτήσης 0 0 0 0

Υπόλοιπο την 01/01/2019 0 0 0 0

Προσθήκες 120.666 30.116 14.452 165.234

Πωλήσεις 0

Υπόλοιπο την 31/12/2019 120.666 30.116 14.452 165.234

Προσθήκες 43.733 43.733

Μειώσεις 0

Υπόλοιπο την 31/12/2020 164.400 30.116 14.452 208.968

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 01/01/2019 0 0 0 0

Προσθήκες Χρήσεως -30.712 -10.834 -10.839 -52.385 

Μειώσεις 0 0 0 0

Υπόλοιπο την 31/12/2018 -30.712 -10.834 -10.839 -52.385 

Προσθήκες Χρήσεως -32.418 -10.383 -3.613 -46.414 

Μειώσεις Χρήσεως 0 0

Υπόλοιπο την 31/12/2019 -63.129 -21.217 -14.452 -98.799 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 89.955 19.282 3.613 112.850

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2020 101.270 8.899 0 110.169

Συνεταιρισµός
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5.2 Επενδύσεις σε ακίνητα  

Ο Συνεταιρισµός έχει στην κατοχή του ένα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 615,00 τ.µ. στην θέση 

Πανόραµα της Σαρωνίδας, του ∆ήµου Σαρωνικού. Ο Συνεταιρισµός έχει επιλέξει να αποτιµά το 

συγκεκριµένο οικόπεδο στην εύλογη αξία.   

 

Κατά την χρήση 2020 πραγµατοποιήθηκε αναπροσαρµογή της αξίας του οικοπέδου βάσει εκτίµησης 

από τον ανεξάρτητο εκτιµητή ΑΞΙΕΣ 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 δεν προέκυψε µεταβολή της αξίας. 

Επί των ακινήτων του Συνεταιρισµού δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα για τον Όµιλο και τον Συνεταιρισµό κατά την 31/12/2020 και 31/12/2019 έχουν 

ως ακολούθως: 

 

 

5.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους λογισµικά προγράµµατα.  

Αναλυτικά τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία για τον Όµιλο αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Υπόλοιπο προηγούµενης περιόδου 246.000 246.000 246.000 246.000

Αποµείωση 0 0 0 0

Σύνολο 246.000 246.000 246.000 246.000

Όµιλος Συνεταιρισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λογισµικά Λοιπά Σύνολο

Κόστος Κτήσης

Υπόλοιπο την 01/01/2019 537.936 1.845 539.781

Προσθήκες 8.268 0 8.268

Υπόλοιπο την 31/12/2019 546.204 1.845 548.049

Προσθήκες 6.419 0 6.419

Υπόλοιπο την 31/12/2020 552.623 1.845 554.468

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 01/01/2019 -269.793 -907 -270.700 

Προσθήκες Χρήσεως -103.793 -185 -103.978 

Υπόλοιπο την 31/12/2019 -373.586 -1.092 -374.678 

Προσθήκες Χρήσεως -81.813 -185 -81.998 

Υπόλοιπο την 31/12/2020 -455.399 -1.277 -456.677 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 172.618 753 173.371

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2020 97.223 568 97.791

Όµιλος
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Αντίστοιχα για τον Συνεταιρισµό αναλύονται ως εξής: 

 

 

5.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Αφορά συµµετοχή  στην «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε διακριτικό τίτλο «G.P. Agents AE», όπου ο Συνεταιρισµός κατέχει το 100% των 

µετοχών και η οποία απορρόφησε εντός του έτους 2020 την εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 

Ασφαλιστικοί Πράκτορες Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. («G.P. Agents M. IKE»). Η εταιρία έχει κύριο σκοπό και 

αντικείµενο τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνοµα και για λογαριασµό µίας ή περισσοτέρων 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

 
Αναλυτικά η κίνηση έχει ως εξής: 

 

 

Η αύξηση του ποσού € 20.000 το 2019 που εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, αφορά το Εταιρικό 

Κεφάλαιο της G.P. Agents Που ιδρύθηκε το 2019.  

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λογισµικά Λοιπά Σύνολο

Κόστος Κτήσης

Υπόλοιπο την 01/01/2019 503.326 1.845 505.171

Προσθήκες 8.268 0 8.268

Υπόλοιπο την 31/12/2019 511.595 1.845 513.440

Προσθήκες 6.419 0 6.419

Υπόλοιπο την 31/12/2020 518.013 1.845 519.858

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 01/01/2019 -261.815 -907 -262.722 

Προσθήκες Χρήσεως -96.974 -185 -97.159 

Υπόλοιπο την 31/12/2019 -358.788 -1.092 -359.881 

Προσθήκες Χρήσεως -75.027 -185 -75.212 

Υπόλοιπο την 31/12/2020 -433.815 -1.277 -435.092 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 152.806 753 153.559

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2020 84.198 568 84.766

Συνεταιρισµός

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Υπόλοιπο προηγούµενης 

περιόδου
0 0 80.000 60.000

Προσθήκες χρήσης 0 0 0 20.000

Υπόλοιπο 31/12/2020 0 0 80.000 80.000

Ποσοστό Συµµετοχής 100% 100%

Όµιλος Συνεταιρισµός
Επενδύσεις σε θυγατρικές
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5.5 Επενδύσεις σε ανωτεροβάθµιο αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισµό 

 

 

Με το από 21/02/2019 πρακτικό του ∆Σ του Συνεταιρισµού, αποφασίστηκε η αποχώρηση του 

Συνεταιρισµού από τον Πανελλαδικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισµός Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων 

∆ηµοσίας Χρήσεως Συν.Π.Ε. Η τελική εκκαθάριση αναµένεται να διακανονιστεί το 2021. 

 

Με βάση τον Ν. 4583/2018 άρθρο 76 παρ. 1 (ΦΕΚ 212/18.12.2018), ορίζεται ότι «Στο συνεταίρο που 

αποχωρεί ή αποκλείεται από το συνεταιρισµό, αποδίδεται η συνεταιριστική µερίδα που εισέφερε στην 

ονοµαστική της αξία ή στην πραγµατική της αξία, όποια εκ των δύο είναι µικρότερη, το αργότερο τρεις 

(3) µήνες από την έγκριση του ισολογισµού της χρήσης µέσα στην οποία γίνεται η αποχώρηση ή ο 

αποκλεισµός». Με βάση την ανωτέρω παράγραφο αποτιµήθηκε η συµµετοχή του Συνεταιρισµού το 

2020 στην ονοµαστική της αξία, από την οποία προέκυψε αποµείωση ποσού € 59 χιλ. περίπου.  

Μέχρι σήµερα ο Συνεταιρισµός έχει εισπράξει ποσό € 422.400, ενώ το εναποµείναν ποσό € 105.600, 

αναµένεται να εισπραχθεί µέχρι τέλος του 2021. 

 

5.6 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

Η Αναβαλλόµενη φορολογία για τον Όµιλο αναλύεται ως εξής: 

 

 
Αντίστοιχα, η Αναβαλλόµενη φορολογία για τον Συνεταιρισµό αναλύεται ως εξής: 

 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Υπόλοιπο προηγούµενης περιόδου 0 528.000 0 528.000

Αποµείωση Επένδυσης 0 0 0 0

Μειώσεις 0 -528.000 0 -528.000

Όµιλος Συνεταιρισµός
Επενδύσεις σε αλληλασφαλιστικό 

συνεταιρισµό (Π.Α.Σ.Ι.Α. ΣΥΝ.ΠΕ)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 1/1/2020

Επιβάρυνση 

(ωφέλεια) στα 

αποτελέσµατα

Επιβάρυνση 

(ωφέλεια) στα 

Ίδια Κεφάλαια

31/12/2020

∆ιαφορά αποσβέσεων ενσώµατων πάγιων στοιχείων 62.975 8.294 0 71.269

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.512 -478 0 1.034

Από αναγνώριση πρόβλεψης υποχρέωσης αποχώρησης προσωπικού

λόγω συνταξιοδότησης
46.286 -14.643 25 31.668

Αναλογιστικά κέρδη -10.379 0 20.145 9.766

Αποθεµατικό διαθεσίµων προς πώληση -28.167 0 28.968 801

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 72.227 -6.828 49.138 114.537

Υπεραξία ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων -86.597 0 -10.483 -97.080

Υπεραξία Επενδυτικών οικοπέδων -39.566 0 0 -39.566

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους -126.163 0 0 -10.483 -136.646

Σύνολο -53.935 -6.828 38.655 -22.108

Όµιλος



 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2020 – 31.12.2020 
 

- 77 - 
 

 

 
 

5.7 Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ανωτέρω αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση κατηγοριοποιούνται µε βάση το ∆.Π.Χ.Α 13 στο 

επίπεδο 1 το οποίο περιλαµβάνει αξιόγραφα που διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά.  

   
5.8 Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες 

Οι απαιτήσει από αντασφαλιστικές δραστηριότητες για τον Όµιλο και τον Συνεταιρισµό, έχουν ως 

ακολούθως:  

 

 

5.9 Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές απαιτήσεις  

Οι Χρεώστες ασφαλίστρων  αφορούν απαιτήσεις από  Ασφαλιστήρια συµβόλαια που εκδόθηκαν 

έως την  ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και παραµένουν ανείσπρακτα κατά 

την 31 ∆εκεµβρίου 2020 και 31 ∆εκεµβρίου 2019, αναλύονται ως εξής: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 1/1/2020

Επιβάρυνση 

(ωφέλεια) στα 

αποτελέσµατα

Επιβάρυνση 

(ωφέλεια) στα 

Ίδια Κεφάλαια

31/12/2020

∆ιαφορά αποσβέσεων ενσώµατων πάγιων στοιχείων 62.099 9.000 0 71.099

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.512 -478 0 1.034

Από αναγνώριση πρόβλεψης υποχρέωσης αποχώρησης προσωπικού

λόγω συνταξιοδότησης
43.821 -14.656 0 29.166

Αναλογιστικά κέρδη -9.477 0 20.145 10.668

Αποθεµατικό διαθεσίµων προς πώληση -28.167 0 28.968 801

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 69.788 -6.134 49.113 112.767

Υπεραξία ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων -86.597 -10.483 -97.080

Υπεραξία Επενδυτικών οικοπέδων -39.566 0 0 -39.566

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους -126.163 0 -10.483 -136.646

Σύνολο -56.375 -6.134 38.630 -23.879

Συνεταιρισµός

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 1.187.537 751.873 1.187.537 751.873

Απαιτήσεις από αντασφαλιζόµενους 1.351.119 354.831 1.351.119 354.831

Σύνολο 2.538.656 1.106.704 2.538.656 1.106.704

Όµιλος ΣυνεταιρισµόςΑπαιτήσεις από αντασφαλιστικές 

δραστηριότητες

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

ΟΜΟΛΟΓΑ

Κρατικά 4.010.061 5.007.743 4.010.061 5.007.743

Εταιρικά 3.057.710 1.762.333 3.057.710 1.762.333
Μερικό Σύνολο 7.067.771 6.770.077 7.067.771 6.770.077

ΑΠΑΙΤΗΤΟΙ ΤΟΚΟΙ

Απαιτητοί τόκοι οµολόγων 118.711 66.157 118.711 66.157
Μερικό Σύνολο 118.711 66.157 118.711 66.157

Σύνολο 7.186.482 6.836.234 7.186.482 6.836.234

Αξιόγραφα διαθεσίµων προς  

πώληση επενδύσεων

Όµιλος Συνεταιρισµός
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5.10 Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα  

Το Ταµείο και τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα  την 31 ∆εκεµβρίου 2020 και 31 ∆εκεµβρίου 2019 αναλύονται ως 

εξής : 

 

 
Τα λογιστικά υπόλοιπα του ταµείου και των ταµειακών ισοδυνάµων ισοδυναµούν µε την εύλογη αξία 

τους. 

 
5.11 Προµήθειες και έξοδα παραγωγής επόµενων χρήσεων 

Οι προµήθειες και τα έξοδα παραγωγής των επόµενων χρήσεων, έχουν ως ακολούθως: 

 

 
Οι προµήθειες και τα άλλα έξοδα πρόσκτησης τόσο των νέων συµβολαίων όσο και των ανανεώσεων 

που αναλογούν στην επόµενη χρήση κατανέµονται στις χρήσεις ανάλογα µε την διάρκεια των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Τα µεταφερόµενα  έξοδα πρόσκτησης (ΜΕΠ) όπως προκύπτουν από 

την  αναλογιστική έκθεση τεχνικών αποθεµάτων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις ισχύουσας 

νοµοθεσίας (Solvency II). 

 
5.12 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 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Χρεώστες ασφαλίστρων 236.912 698.226 206.279 624.701

Επιταγές και γραµµάτια εισπρακτέα 671.347 1.699.147 669.847 1.699.147

Ελληνικό ∆ηµόσιο - παρ/νοι φόροι 112.113 239.121 112.113 239.121

Λοιπές απαιτήσεις 811.517 1.318.479 742.948 1.320.018

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -315.667 -285.000 -310.000 -285.000

Σύνολο 1.516.221 3.669.972 1.421.186 3.597.987

Όµιλος Συνεταιρισµός
Aπαιτήσεις από ασφαλισµένους

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Μετρητά στο ταµείο 11.696 15.175 11.521 15021,93

Καταθέσεις όψεως 2.782.184 3.699.152 2.763.481 3681453,24

Καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας 2.311.231 750.000 2.311.231 750000

Σύνολο 5.105.111 4.464.327 5.086.233 4.446.475

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα
Όµιλος Συνεταιρισµός

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Προµήθειες παραγωγής 165.930 326.544 165.930 326.544

Έξοδα εποµένων χρήσεων 280.666 808.284 280.666 808.284

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 13.389 30.167 13.389 30.167

Σύνολο 459.986 1.164.995 459.986 1.164.995

Προµήθειες & έξοδα παραγωγής επόµενων 

χρήσεων

Όµιλος Συνεταιρισµός
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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 € (2019 - 719,00 €).   

 
Συνεταιριστικό κεφάλαιο 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2020, ο συνεταιρισµός απαριθµούσε 1.312 (2019: 1.808) ενεργά µέλη και 4.099 

(2019: 5.651) ασφαλισµένα οχήµατα. 

 
 

5.13 Αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και του Συνεταιρισµού έχουν ως ακολούθως: 

 

 
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. 

Συνεταιριστικό κεφάλαιο 31/12/2020 31/12/2019

Ασφαλισµένα Οχήµατα 4.099 5.651

Αξία Συνεταιριστικής µερίδας 719 719

Σύνολο 2.947.181 4.063.069

Προαιρετικά µερίδια 438.857 526.095

Απαίτηση οφειλόµενου Συνεταιριστικού κεφαλαίου -506.887 -1.348.454

Σύνολο 2.879.151 3.240.710

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Τακτικό Αποθεµατικό 1.275.161 1.275.161 1.275.161 1.275.161

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ενσώµατων 

περιουσιακών στοιχείων
307.419 272.579 307.419 272.579

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής αξίας 

αξιογράφων διαθεσίµων προς πώληση
-2.331 89.465 -2.331 89.465

Υποχρεώσεις από προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών (αποθεµατικό 

αναλογιστικών (ζηµιών) κερδών

-36.804 -33.853 -33.781 -30.014

Λοιπά αποθεµατικά 1.413.506 835.410 1.413.506 835.410

Σύνολο 2.956.951 2.438.761 2.959.974 2.442.600

Όµιλος Συνεταιρισµός
Αποθεµατικά
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Αποθεµατικό αναλογιστικών (ζηµιών) κερδών 

Το αποθεµατικό αυτό έχει δηµιουργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του αναθεωρηµένου προτύπου ∆ΛΠ 

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. 

 
5.14 Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό  

Οι προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους που εµφανίζονται στις  οικονοµικές καταστάσεις του 

Συνεταιρισµού την 31 ∆εκεµβρίου 2020 και την 31 ∆εκεµβρίου 2019, αναλύονται ως εξής : 

 

 

 
Μέθοδος Αποτίµησης 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι η οριζόµενη στο ∆.Λ.Π. 19, µέθοδος προβεβληµένης πιστωτικής 

µονάδας (projected unit credit). 

 
Με βάση την µεθοδολογία αυτή, κάθε έτος υπηρεσίας δηµιουργεί µία επιπρόσθετη µονάδα 

δικαιούµενης παροχής και αποτιµάται ξεχωριστά για τον προσδιορισµό της τελικής υποχρέωσης της 

εταιρείας Με αυτό τον τρόπο, η µέθοδος αυτή µας επιτρέπει να καθορίσουµε τόσο τις αποζηµιώσεις 

που προκύπτουν από την ολοκληρωµένη υπηρεσία των µελών της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία 

αποτίµησης όσο και τις αναµενόµενες παροχές που προκύπτουν λόγω της απασχόλησης των 

εργαζοµένων κατά την τρέχουσα χρήση. Επίσης, όπου καθίσταται δυνατή η εφαρµογή, µε την µέθοδο 

αυτή προσδιορίζεται η παρούσα αξία του κόστους προϋπηρεσίας. 

 

Σύµφωνα µε την ορολογία των ∆ΛΠ19, η παρούσα αξία των αναµενοµένων υποχρεώσεων της 

εταιρείας που προέρχεται από την υπηρεσία των µελών της τόσο κατά την τρέχουσα όσο και τις 

προηγούµενες χρήσεις αναφέρεται ως Παρούσα αξία υποχρεώσεων καθορισµένης παροχής (DBO) 

ενώ η αύξηση στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών που προέρχεται από 

την απασχόληση των εργαζοµένων κατά την τρέχουσα χρήση/περίοδο αναφέρεται ως Κόστος 

τρέχουσας Απασχόλησης (Service Cost). Το Κόστος Προϋπηρεσίας ορίζεται ως η αύξηση στην 

παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών για την υπηρεσία των εργαζοµένων σε 

προηγούµενες περιόδους, που καταλήγει στην τρέχουσα περίοδο από την εισαγωγή ή τις µεταβολές 

στις παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία ή λοιπών µακροπρόθεσµων παροχών σε 

εργαζοµένους (Past Service Cost). 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 149.611 128.583 143.096 124.241

Μεταβολή στα αποτελέσµατα χρήσης 17.972 24.034 17.920 23.963

Μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια 5.053 -3.006 4.956 -5.108

Σύνολο 172.637 149.611 165.973 143.096

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους
Όµιλος Συνεταιρισµός
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Προεξοφλητικό Επιτόκιο 

 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε 0,34% προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Μελλοντική Αύξηση Μισθών 

Η µέση µακροχρόνια αύξηση του µισθολογίου εκτιµήθηκε σε 1,7%. 

Πίνακας Θνησιµότητας 

Χρησιµοποιείται κατά την εκπόνηση των ο Ελληνικός Πίνακας Θνησιµότητας ΕΑΕ2012P,που είναι 

κοινός για άνδρες και γυναίκες σύµφωνα µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί της ισότητας 

των δυο φύλων. 

Ποσοστό Οικειοθελούς Αποχωρήσεως 

Στους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκε ποσοστό οικειοθελών αποχωρήσεων ίσο µε 1%. 

Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης 

Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου Κύριας 

Ασφάλισης κάθε εργαζοµένου και λαµβάνοντας υπόψη το Ν.4336/2015 σε κάθε εργαζόµενο 

ξεχωριστά. 

Η ανάλυση ευαισθησίας στις ανωτέρω παραδοχές έχει ως ακολούθως: 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 

ΣΥΝ.ΠΕ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

31/12/2020 31/12/2020

Παρούσα Αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 165.973 6.664

Μη καταχωρούµενα Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 0 0

Μη καταχωρούµενο κόστος προυπηρεσίας 0 0

Καθαρή Υποχρέωση καταχωρούµενη στον Ισολογισµό 165.973 6.664

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης

Κόστος Παρούσας απασχόλησης 16.776 0

Κόστος Τόκων 1.145 52

Αναλογιστικά (Κέρδη)/Ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην χρήση -

Έξοδο Χρήσης 17.921 52

Έξοδα επίδρασης Περικοπής/∆ιακανονισµο/Παροχής λήξης -

Κόστος προυπηρεσίας 0 0

Κόστος Επίδρασης Περικοπής/∆ιακανονισµού/Παροχής λήξης 2.816 3.033

Συνολικό έξοδο/(έσοδο) χρήσης 20.737 3.085

Μεταβολή στην Καθαρή Υποχρέωση καταχωρούµενη στον Ισολογισµό

Καθαρή υποχρέωση στην έναρξη της χρήσης 143.096 6.515

Καταβληθείσες Αποζηµιώσεις -2.816 -3.033

Σύνολο ∆απάνης που αναγνωρίσθηκε στον λογ/σµό αποτελεσµάτων 20.736 3.085

Συνολικό ποσό που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 4.956 97

Καθαρή Υποχρέωση στο τέλος της χρήσης 165.972 6.664

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 1η Ιανουαρίου 143.096 6.515

Κόστος παρούσας απασχόλησης 16.776 0

Κόστος Τόκων 1.145 52

Καταβληθείσες Αποζηµιώσεις -2.816 -3.033

Κόστος επίδρασης περικοπής /∆ιακανονισµού/Παροχής λήξης 2.816 3.033

Κόστος προυπηρεσίας 0 0

Αναλογιστικά (Κέρδη)/ζηµιές :Χρηµατοοικονοµικές παραδοχές 8.897 399

Αναλογιστικά (Κέρδη)/ζηµιές :∆ηµογραφικές  παραδοχές 0 0

Αναλογιστικά (Κέρδη)/ζηµιές : Εµπειρία -3.941 -302

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31η ∆εκεµβρίου 165.973 6.664

Αναλογιστική Αποτίµηση Υποχρεώσεων Προσωπικού (∆ΛΠ19)
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5.15 Λοιπές υποχρεώσεις  

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Ο Συνεταιρισµός συµµετείχε στην  ενίσχυση µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής Ι & ΙΙΙ συνολικού 

ποσού 527.238€ η οποία είναι πληρωτέα σε 40 ισόποσες δόσεις µετά τις 31/12/2021 σύµφωνα µε τις 

Γ∆ΟΥ 94/2.5.20 & Γ∆ΟΥ 233/11-10-20. Αντίστοιχα η θυγατρική συµµετείχε στην επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙΙ -µε τους προαναφερόµενους όρους- & IV σύµφωνα µε τους όρους της Γ∆ΟΥ 281/15-

11-2020 η οποία είναι πληρωτέα σε 40 ισόποσες δόσεις µετά την 31/12/2021. 

 

5.16 Ασφαλιστικές προβλέψεις  

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αφορούν µόνο τον Συνεταιρισµό. Η ανάλυσή τους έχει ως εξής: 

Αναλογιστική υποχρέωση

31/12/2020

Τεχνικό επιτόκιο: +0,50%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ. 149.754 -9,8%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 5.940 -10,9%

Τεχνικό επιτόκιο: -0,50%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ. 184.334 11,1%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 7.497 12,5%

Αύξηση µισθών: +0,50%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ. 180.834 9,0%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 7.481 12,3%

Μείωση µισθών: -0,50%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ. 152.803 -7,9%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 5.945 -10,8%

Ρυθµός αποχωρήσεων: +0,50%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ. 149.471 -9,9%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. n/a n/a

Ρυθµός αποχωρήσεων: -0,50%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ. 184.499 11,2%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. n/a n/a

Μεταβολές Βασικών Παραµέτρων Μεταβολή %

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Επιταγές πληρωτέες 33.707 62.731 33.707 62.731

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 211.578 567.935 208.703 563.269

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 102.605 109.703 97.336 103.006

Πιστωτές διάφοροι 133.414 537.248 247.846 535.502

Υποχρέωση µισθώσεων ∆ΠΧΑ 16 119.368 175.350 113.298 114.974

Επιστρεπτέα προκαταβολή 541.212 0 527.238 0

Σύνολο 1.141.882 1.452.967 1.228.128 1.379.483

Λοιπές υποχρεώσεις
Όµιλος Συνεταιρισµός
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Για τον µετριασµό της αβεβαιότητας κατά τον υπολογισµό των τεχνικών προβλέψεων, διεξάγονται 

αναλύσεις των εµπειρικών δεδοµένων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον ετησίως, τα οποία 

και ενσωµατώνονται στις αναλογιστικές παραδοχές. 

 
Ανάλυση ευαισθησίας 

 
Στα πλαίσια της πιστοποίησης της επάρκειας των τεχνικών αποθεµάτων, διενεργούνται µια σειρά από 

ελέγχους ευαισθησίας στις σηµαντικότερες παραδοχές. Ειδικότερα:  

 

 
 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι η Πρόβλεψη των Εκκρεµών Αποζηµιώσεων επηρεάζεται 

περισσότερο από µια δυσµενή διακύµανση της παραµέτρου εξέλιξης της ουράς του κλάδου αστικής 

ευθύνης. Η εξέλιξη της παραµέτρου αυτής αξιολογείται σε τριµηνιαία βάση και η όποια τάση 

ενσωµατώνεται στις Προβλέψεις. 

 

5.17 Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα  

Αφορούν έσοδα από ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων του Συνεταιρισµού καθώς και 

προµήθειες  πρακτόρευσης  ασφαλίστρων της θυγατρικής  εταιρείας και αναλύονται ως εξής: 

 

 
Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων ανά κλάδο αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2020
Αναλογία             

Συνεταιρισµού

Αναλογία                     

Ανταφαλιστών
Σύνολο

Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 575.445 75.864 651.309

Απόθεµα Εκκρεµών αποζηµιώσεων 1.617.478 933.305 2.550.784

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ζηµιών 496.084 341.950 838.034

Σύνολο 2.689.007 1.351.119 4.040.127

31/12/2019
Αναλογία             

Συνεταιρισµού

Αναλογία                     

Ανταφαλιστών
Σύνολο

Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 1.776.089 245.038 2.021.126

Απόθεµα Εκκρεµών αποζηµιώσεων 2.139.146 109.793 2.248.939

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ζηµιών 948.483 948.483

Σύνολο 4.863.717 354.831 5.218.548

Σενάριο
Σύνολο Αποθεµάτων 

Εκκρεµών Αποζηµιώσεων
∆ιαφορά

Βάση 3.388.817

1.025 Παράγοντας ουράς στον κλάδο Αστικής Ευθύνης 3.649.255 8,00%

10% αύξηση στο συνολικό IBNR 3.457.533 2,00%

10% αύξηση των εµµέσων εξόδων διακανονισµού 3.403.905 0,40%

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα 3.715.498 6.930.166 3.436.909 6.691.380

∆ικαιώµατα συµβολαίων και λοιπά έσοδα 753.725 1.483.726 753.725 1.483.726

�Σύνολο 4.469.222 8.413.892 4.190.633 8.175.106

Όµιλος Συνεταιρισµός
Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα
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5.18 Εκχωρηθέντα  Ασφάλιστρα  σε Αντασφαλιστές  

Τα εκχωρηθέντα ασφάλιστρα αφορούν τον Συνεταιρισµό και  αναλύονται κατά κλάδο ασφάλισης ως 

εξής: 

 

Με έναρξη ισχύος την 01.01.2020 και σκοπό την περαιτέρω θωράκιση του, ο Συνεταιρισµός πρόσθεσε 
στις αντασφαλιστικές συµβάσεις του αναλογική σύµβαση (Quota Share) για τα ασφάλιστρα και τις 
αποζηµιώσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτου. 
  
5.19 Μεταβολή Αποθέµατος µη ∆εδουλευµένων  Ασφαλίστρων 

Η µεταβολή αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων αφορά τον Συνεταιρισµό αναλύεται κατά 

κλάδο ασφάλισης ως εξής: 

 

 
5.20 ∆εδουλευµένες προµήθειες παραγωγής  

Οι δεδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής για τον όµιλο έχουν ως εξής:  

 

 
Παρατ.: Αναφορικά µε τα στοιχεία της 31/12/2019 πραγµατοποιήθηκε αναταξινόµηση κονδυλίων όπως 
αναλύεται στην παρ.5.31 

 
Αντίστοιχα για τον Συνεταιρισµό: 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα ατυχηµάτων 117.864 204.423 117.864 204.423

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα χερσαίων οχηµάτων (εκτός 

σιδηροδρόµων)
1.227.311 2.518.889 1.227.311 2.518.889

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα µεταφερόµενων εµπορευµάτων 80.164 202.844 80.164 202.844

Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα για αστική ευθύνη (από χερσαία 

οχήµατα)
2.765.295 5.248.949 2.765.295 5.248.949

Προµήθειες ασφαλιστηρίων συµβολαίων 278.589 238.786 0 0

�Σύνολο 4.469.222 8.413.892 4.190.633 8.175.106

Όµιλος Συνεταιρισµός
Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Κλάδος αστικής ευθύνης 2.327.406 874.224 2.327.406 874.224

Κλάδος χερσαίων οχηµάτων 538.367 691.319 538.367 691.319

�Σύνολο 2.865.773 1.565.543 2.865.773 1.565.543

Όµιλος Συνεταιρισµός
Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα σε αντασφαλιστές

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Κλάδος αστικής ευθύνης -863.093 150.817 -863.093 150.817

Κλάδος χερσαίων οχηµάτων -279.863 61.003 -279.863 61.003

Λοιποί κλάδοι -57.687 9.722 -57.687 9.722

�Σύνολο -1.200.643 221.542 -1.200.643 221.542

Όµιλος Συνεταιρισµός
Μεταβολή αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων

∆εδουλευµένες προµήθειες & έξοδα παραγωγής
∆εδουλευµένες 

προµήθειες
Έξοδα παραγωγής Σύνολο

Κλάδος αστικής ευθύνης 384.570 716.494 1.101.064

Λοιποί κλάδοι 271.501 399.427 670.928

Προµήθειες από αντασφαλιστικές συµβάσεις αστικής -670.296 0 -670.296

Προµήθειες από αντασφαλιστικές συµβάσεις χερσαίων -191.414 0 -191.414

�Σύνολο -205.638 1.115.921 910.283

∆εδουλευµένες προµήθειες & έξοδα παραγωγής
∆εδουλευµένες 

προµήθειες
Έξοδα παραγωγής Σύνολο

Κλάδος αστικής ευθύνης 648.583 811.437 1.460.020

Λοιποί κλάδοι 203.931 452.356 656.286

Προµήθειες από αντασφαλιστικές συµβάσεις χερσαίων -331.800 0 -331.800

�Σύνολο 520.714 1.263.792 1.784.506

ΟΜΙΛΟΣ 2020

ΟΜΙΛΟΣ 2019
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5.21 Αποζηµιώσεις ασφαλισµένων  

Οι αποζηµιώσεις ασφαλισµένων αφορούν µόνο τον Συνεταιρισµό και αναλύονται ως εξής: 

 

 
5.22 Μεταβολή Αποθέµατος λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων 

Η µεταβολή αποθέµατος λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων αφορά  τις προβλέψεις για εκκρεµείς 

ζηµιές του Συνεταιρισµού και  αναλύεται κατά κλάδο ασφάλισης ως εξής: 

 

 
5.23 Κέρδη από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 

 

∆εδουλευµένες προµήθειες & έξοδα παραγωγής
∆εδουλευµένες 

προµήθειες
Έξοδα παραγωγής Σύνολο

Κλάδος αστικής ευθύνης 384.570 553.753 938.323

Λοιποί κλάδοι 271.501 308.703 580.204

Προµήθειες από αντασφαλιστικές συµβάσεις αστικής -670.296 0 -670.296

Προµήθειες από αντασφαλιστικές συµβάσεις χερσαίων -191.414 0 -191.414

�Σύνολο -205.638 862.456 656.817

∆εδουλευµένες προµήθειες & έξοδα παραγωγής
∆εδουλευµένες 

προµήθειες
Έξοδα παραγωγής Σύνολο

Κλάδος αστικής ευθύνης 648.583 668.484 1.317.067

Λοιποί κλάδοι 203.931 372.663 576.594

Προµήθειες από αντασφαλιστικές συµβάσεις χερσαίων -331.800 0 -331.800

�Σύνολο 520.714 1.041.147 1.561.861

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 2020

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 2019

Χρήση 2020
Αναλογία 

Συνεταιρισµού

Αναλογία 

αντασφαλιστών 
Σύνολο

Ασφάλειες για αστική ευθύνη 1.206.361 301.036 1.507.397

Ασφάλειες χερσαίων οχηµάτων 303.235 134.628 437.863

Λοιποί κλάδοι 300 0 300

�Σύνολο 1.509.896 435.664 1.945.560

Χρήση 2019
Αναλογία 

Συνεταιρισµού

Αναλογία 

αντασφαλιστών 
Σύνολο

Ασφάλειες για αστική ευθύνη 1.717.995 469.631 2.187.626

Ασφάλειες χερσαίων οχηµάτων 578.190 269.883 848.074

Λοιποί κλάδοι 2.776 0 2.776

�Σύνολο 2.298.961 739.514 3.038.475

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Ασφάλειες για αστική ευθύνη 949.116 -377.075 949.116 -377.075

Ασφάλειες χερσαίων οχηµάτων 24.587 18.655 24.587 18.655

Λοιποί κλάδοι 364 -4.359 364 -4.359

�Σύνολο 974.067 -362.778 974.067 -362.778

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών 

προβλέψεων- εκκρεµείς ζηµίες

Όµιλος Συνεταιρισµός

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Έσοδα οµολόγων & λοιπών χρεογράφων 175.873 138.633 175.873 138.633

Κέρδη από πώληση χρεογράφων 0 317.892 0 317.892

�Σύνολο 175.873 456.525 175.873 456.525

Κέρδη από χρηµατοοικονοµικές πράξεις
Όµιλος Συνεταιρισµός
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5.24 Ζηµιές από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

 

 
5.25 Λοιπά έσοδα  

Τα λοιπά έσοδα για τον Όµιλο και τον Συνεταιρισµό αναλύονται ως εξής: 

 

Παρατ.: Αναφορικά µε τα στοιχεία της 31/12/2019 πραγµατοποιήθηκε αναταξινόµηση κονδυλίων όπως 
αναλύεται στην παρ.5.31 

 
5.26 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 

Τα Έξοδα λειτουργίας διάθεσης για τον Όµιλο και τον Συνεταιρισµό αναλύονται ως εξής: 

 

 

5.27 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας για τον Όµιλο και τον Συνεταιρισµό αναλύονται ως εξής: 

 

 
5.28 Λοιπά έξοδα  

Τα Λοιπά έξοδα για τον Όµιλο και τον Συνεταιρισµό αναλύονται ως εξής: 

 

 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Έξοδα οµολόγων & χρεογράφων 8.411 21.923 8.411 21.923

Ζηµιές από πώληση χρεογράφων 4.706 -13.788 4.706 -13.788

�Σύνολο 13.117 8.135 13.117 8.135

Ζηµιές από πράξεις επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου

Όµιλος Συνεταιρισµός

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Έσοδα ενοικίων 386 1.500 386 1.500

Λοιπά 221.056 27.711 201.432 28.118

�Σύνολο 221.442 29.211 201.818 29.618

Λοιπά έσοδα
Όµιλος Συνεταιρισµός

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 134.409 165.267 128.200 158.567

Λοιπές αµοιβές παροχές τρίτων 44.681 56.614 42.476 52.497

∆ιάφορα έξοδα 68.018 90.027 60.581 72.133

�Σύνολο 247.108 311.909 231.257 283.197

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Όµιλος Συνεταιρισµός

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 653.417 806.235 640.999 792.834

Λοιπές αµοιβές παροχές τρίτων 213.174 266.626 208.763 258.391

Φόροι και τέλη 121.437 167.218 120.589 166.408

∆ιάφορα έξοδα 66.212 52.984 60.581 72.133

Αποσβέσεις 156.851 158.392 153.892 157.212

�Σύνολο 1.211.091 1.451.455 1.184.823 1.446.979

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Όµιλος Συνεταιρισµός

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 110.046 26.690 110.046 26.690

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 9.159 133.182 7.556 128.005

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 114.128 40.000 114.128 40.000

�Σύνολο 233.333 199.872 231.730 194.695

Λοιπά έξοδα
Όµιλος Συνεταιρισµός
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5.29 Πληροφορίες για το προσωπικό 

 

5.30 Φόροι 

 

 
 

 

 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής του Συνεταιρισµού για το 2020 είναι 24%. 

 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος υποβάλλονται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που 

δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές 

µετά από έλεγχο οριστικοποιήσουν τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, 

στον βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 

συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων. 

 

Ο Συνεταιρισµός δεν έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Αναφορικά µε τη θυγατρική εταιρεία, η 

χρήση 2015 παραµένει σε εκκρεµότητα, από την οποία δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις. 

 
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 και 2016 - 2019 λαµβάνοντας πιστοποιητικό 

φορολογικής συµµόρφωσης µε γνώµη χωρίς επιφύλαξη. 

 
Για τη χρήση 2020 ο Συνεταιρισµός έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη 

δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2020. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Μισθοί 1.005.955 1.127.255 912.947 1.029.625

Κοινωνική ασφάλιση 314.423 366.996 291.077 342.658

Αποζηµιώσεις απολύσεως 21.006 88.259 17.920 88.259

Λοιπές παροχές 64.807 165.379 60.053 153.341

Σύνολο 1.406.191 1.747.890 1.281.997 1.613.883

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

47 50 41 43

Αµοιβές προσωπικού
Όµιλος Συνεταιρισµός

Όµιλος Συνεταιρισµός

Πλήθος υπαλλήλων

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Φόρος εισοδήµατος 30.790 221.779 28.229 218.387

Αναβαλλόµενος φόρος -13.794 28.747 -14.274 31.093

�Σύνολο 16.996 250.526 13.955 249.480

Φόροι
Όµιλος Συνεταιρισµός
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φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα 

ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

5.31 Αναταξινόµηση Κονδυλίων  

Για την ορθότερη αποτύπωση των κονδυλίων των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  εντός του 2020 

εφαρµόστηκε ανακατάταξη (reclassification) του λογαριασµού   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΤ/ΣΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΖΗΜΙΩΝ» από τα  «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α» στις «∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟ∆Α 

ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ». Για λόγους αρχής και συγκρισιµότητας εφαρµόστηκε η ίδια ανακατάταξη στα 

αποτελέσµατα του 2019. 

 

Αναλυτικά παρουσιάζονται κατωτέρω οι δηµοσιευµένες και οι αναταξινοµηµένες οικονοµικές  

καταστάσεις. 

 

 
 

5.32 Συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα Πρόσωπα. 

Οι συναλλαγές του Οµίλου και του Συνεταιρισµού µε τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη, κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2020 και 31 ∆εκεµβρίου 2019, παρατίθενται παρακάτω: 

∆ηµοσιευµένα 

31/12/2019

Αναταξινόµηση 

31/12/2019

∆ηµοσιευµένα 

31/12/2019

Αναταξινόµηση 

31/12/2019
Όµιλος Συνεταιρισµός

∆εδουλευµένα (µικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 8.413.892 8.413.892 8.175.106 8.175.106 0 0

Μείον: εκχωρηθέντα ασφάλιστρα -1.565.543 -1.565.543 -1.565.543 -1.565.543 0 0

0 0

6.848.349 6.848.349 6.609.563 6.609.563 0 0

Μεταβολή αποθέµατος µη δεδουλευµένων 

ασφαλίστρων
-221.543 -221.543 -221.543 -221.543 0 0

Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα 6.626.806 6.626.806 6.388.020 6.388.020 0 0

∆εδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής -2.116.306 -1.784.506 -1.893.660 -1.561.861 -331.800 -331.800

Αποζηµιώσεις ασφαλισµένων -2.298.961 -2.298.961 -2.298.961 -2.298.961 0 0

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων- 

εκκρεµείς ζηµίες
-362.778 -362.778 -362.778 -362.778 0 0

Κέρδη από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 456.525 456.525 456.525 456.525 0 0

Ζηµιές από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου -8.135 -8.135 -8.135 -8.135 0 0

Τόκοι και συναφή έξοδα -27.801 -27.801 -28.293 -28.293 0 0

Κέρδη ασφαλίσεων κατά ζηµιών 2.269.351 2.601.150 2.252.718 2.584.518 -331.800 -331.800

Λοιπά έσοδα 361.011 29.211 361.418 29.618 331.800 331.800

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -311.909 -311.909 -283.197 -283.197 0 0

Έξοδα  διοικητικής λειτουργίας -1.451.455 -1.451.455 -1.446.979 -1.446.979 0 0

Λοιπά έξοδα -199.872 -199.872 -194.695 -194.695 0 0

Κέρδη προ φόρου 667.126 667.126 689.265 689.265 0 0

Φόρος εισοδήµατος -250.526 -250.526 -249.480 -249.480 0 0

Ζηµιές / Κέρδη µετά από φόρους 416.600 416.600 439.785 439.785 0 0

Έσοδα-Έξοδα καταχωρηθέντα κατ΄ευθεία στα Ίδια 

Κεφάλαια
0,00 0,00

 Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
149.912,26 149.912,26 149.912,26 149.912,26 0,00 0,00

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 1.097,83 1.097,83 3.435,83 3.435,83 0,00 0,00

Ενσώµατα πάγια -103.418,75 -103.418,75 -103.418,75 -103.418,75 0,00 0,00

Σύνολο 47.591,34 47.591,34 49.929,34 49.929,34 0,00 0,00

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα 464.192 464.192 489.714 489.714 0 0

Οι ζηµίες / κέρδη κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες της Μητρικής 416.600 416.600 439.785 439.785 0 0

Μη ελέγχουσα συµµετοχή 0 0

 Τα συνολικό εισόδηµα κατανέµεται σε:

Ιδιοκτήτες της Μητρικής 464.192 464.192 489.714 489.714 0 0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Μεταβολή

Καθαρά από αντασφάλιση εγγεγραµµένα  ασφάλιστρα 

και συναφή έσοδα 
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Οι συναλλαγές του Οµίλου και του Συνεταιρισµού µε τα µέλη του ∆Σ , των επιτροπών και τα διευθυντικά 

στελέχη της, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2020 και 31 ∆εκεµβρίου 2019, παρατίθενται παρακάτω: 

 

 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε “Εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων”: 

Στο ενεργητικό του Ισολογισµού εµφανίζονται στοιχεία "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων". Το 

συνολικό ποσό τους, µε διάκριση σε αυτά που αφορούν εµπορικό χαρτοφυλάκιο και αυτά που 

ορίστηκαν σε αυτήν την κατηγορία µε την αρχική τους καταχώριση, καθώς και οι λογαριασµοί του 

ενεργητικού που εµφανίζονται τα σχετικά ποσά, αναφέρονται στη συνέχεια : 

2020 2019 2020 2019

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρικές (τόκοι) 1.500 3.514 1.705 3.514

�Σύνολο 1.500 3.514 1.705 3.514

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρική 0 0 56.553 54.074

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 6.000 7.100 0 0

�Σύνολο 6.000 7.100 56.553 54.074

Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από 

πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Από θυγατρική 0 0 155.773 27.253

�Σύνολο 0 0 155.773 27.253

Υποχρεώσεις

Σε θυγατρική 0 0 0 0

�Σύνολο 0 0 0 0

ΣυνεταιρισµόςΌµιλος
Ποσά σε €

2020 2019 2020 2019

Βραχυπρόθεσµες Παροχές

 - Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (ΚΟΣΤΟΣ) 255.923 262.232 223.685 218.762

 - αµοιβές ∆Σ / Επιτροπές 18.617 35.677 18.617 35.677

 - αµοιβές σε είδος και λοιπές παροχές 13.307 39.459 13.307 39.459

Σύνολο 287.847 337.368 255.609 293.899

2020 2019 2020 2019

Ποσά σε διευθυντές και σε βασικά διοικητικά στελέχη 

της εταιρείας

Άρχή έτους 49.744 65.342 40.753 52.445

Κίνηση περιόδου 1.411 -12.000 2.913 -12.000

Έσοδα από τόκους 2.286 -1.653 2.136 2.252

Τόκοι εισπραχθέντες -203 -1.945 -203 -1.945

Υπόλοιπο τέλους έτους 53.238 49.744 45.599 40.753

ΣυνεταιρισµόςΌµιλος
Ποσά σε €
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Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία χαρακτηρισµένα “∆ιαθέσιµα προς πώληση”: 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία χαρακτηρισµένα ως  “∆άνεια και Απαιτήσεις”: 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν χαρακτηριστεί ως δάνεια και απαιτήσεις κατά το ποσό που δεν 

έχουν αποµειωθεί αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Επίπεδα εύλογης αξίας : 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται προσδιορίζεται από τις τρέχουσες 

χρηµατιστηριακές τιµές της προσφοράς. Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων τίτλων και άλλων 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στις περιπτώσεις που η αγορά δεν είναι ενεργή, προσδιορίζεται µε 

τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν 

σε καθαρά εµπορική βάση, την αναφορά στην τρέχουσα τιµή συγκρίσιµων στοιχείων που 

διαπραγµατεύονται, µε τις µεθόδους προεξοφληµένων ροών, αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης 

και άλλων µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται στην αγορά. 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται την εύλογη αξία κατηγοριοποιούνται στο τέλος 

κάθε χρήσης σε ένα από τα τρία επίπεδα εύλογης αξίας ανάλογα µε το αν η αποτίµηση τους βασίζεται 

σε παρατηρήσιµα ή µη παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

• Επίπεδο 1: ∆ηµοσιευόµενες τιµές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρµογή) για 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές. 

• Επίπεδο 2: Παρατηρήσιµα δεδοµένα για το αποτιµώµενο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού πέραν 

των τιµών του επιπέδου 1, όπως τιµές διαπραγµάτευσης για παρόµοια προϊόντα, τιµές 

διαπραγµάτευσης σε µη ενεργές αγορές ή λοιπά στοιχεία που είτε είναι παρατηρήσιµα ή µπορούν να 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Ταµείο Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα 11.696 15.175 11.521 15.022

Καταθέσεις όψεως Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα 2.782.184 3.699.152 2.763.481 3.681.453

Καταθέσεις προθεσµίας Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα 2.311.231 750.000 2.311.231 750.000

Σύνολο 5.105.111 4.464.327 5.086.233 4.446.475

Όµιλος Συνεταιρισµός
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε ''Εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων''

Από την αρχική αναγνώριση

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Κρατικά Οµόλογα Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 3.949.268 4.868.727 3.949.268 4.868.727

Υπερεθνικά Οµόλογα Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 132.563 190.717 132.563 190.717

Εταιρικά Οµόλογα Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 3.104.650 1.776.790 3.104.650 1.776.790

Σύνολο 7.186.482 6.836.234 7.186.482 6.836.234

Όµιλος Συνεταιρισµός
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία χαρακτηρισµένα ''∆ιαθέσιµα προς Πώληση''

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Απαιτήσεις από χρεώστες ασφαλίστρων Απαιτήσεις από αασφαλισµένους 236.912 698.226 206.279 624.701

Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες Απαιτήσεις από αασφαλισµένους 671.347 1.699.147 669.847 1.699.147

Ελληνικό ∆ηµόσιο - παρ/νοι φόροι Λοιπές απαιτήσεις 112.113 239.121 112.113 239.121

Λοιπές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις 811.517 1.318.479 742.948 1.320.018

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες1.187.537 751.873 1.187.537 751.873

Απαιτήσεις από αντασφαλιζόµενους
Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές 

δραστηριότητες
1.351.119 354.831 1.351.119 354.831

Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής εποµένων χρήσεων165.930 326.544 165.930 326.544

Έξοδα επόµενης χρήσης
Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής 

εποµένων χρήσεων
280.666 808.284 280.666 808.284

Έσοδα Χρήσεως εισπρακτέα Προµήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής εποµένων χρήσεων13.389 30.167 13.389 30.167

Μείον: Προβλέψεις επισφαλειών Λοιπές απαιτήσεις -315.667 -285.000 -310.000 -285.000

Σύνολο 4.514.864 5.941.671 4.419.828 5.869.686

Όµιλος Συνεταιρισµός
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία χαρακτηρισµένα ως ''∆άνεια και Απαιτήσεις''



 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2020 – 31.12.2020 
 

- 91 - 
 

υποστηριχθούν από παρατηρήσιµα στοιχεία (για παράδειγµα τιµές που προκύπτουν από 

παρατηρήσιµα δεδοµένα), για σχεδόν τη συνολική διάρκεια του χρηµατοοικονοµικού µέσου. 

• Επίπεδο 3: Στοιχεία για το αποτιµώµενο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού που δεν βασίζονται σε 

παρατηρήσιµα δεδοµένα αγοράς (µη παρατηρήσιµα δεδοµένα). Αν για τον υπολογισµό εύλογης 

αξίας χρησιµοποιούνται παρατηρήσιµα δεδοµένα τα οποία απαιτούν σηµαντικές προσαρµογές οι 

οποίες βασίζονται σε µη παρατηρήσιµα δεδοµένα, τότε ο υπολογισµός ανήκει στο επίπεδο 3. Το 

επίπεδο 3 περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά µέσα, η αξία των οποίων προσδιορίζεται µε µοντέλα 

αποτίµησης, προεξόφληση ταµειακών ροών και παρόµοιες τεχνικές, καθώς και προϊόντα για τα οποία 

ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας απαιτεί σηµαντική κρίση ή εκτίµηση από την ∆ιοίκηση.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου κατηγοριοποιούνται στο ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 της ιεραρχίας της 

εύλογης αξίας. 

 

7. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Συνεταιρισµός εµπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας 

του. Η διοίκηση  σε συνεννόηση µε το νοµικό σύµβουλο του Συνεταιρισµού έχει λάβει υπόψη της την 

πιθανή οικονοµική επίδραση που 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.   

 
7.1 ∆εσµεύσεις και συµβατικές υποχρεώσεις 

Ο Συνεταιρισµός και ο Όµιλος δεν έχουν σηµαντικές συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης. 

 
7.2 ∆εσµεύσεις για κεφαλαιουχικές επενδύσεις 

∆εν υπάρχουν συµβατικές υποχρεώσεις του Οµίλου την 31 ∆εκεµβρίου 2020 που να αφορούν σε 

δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές επενδύσεις. 

 
8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
∆εν υφίστανται σηµαντικά οψιγενή γεγονότα που να απαιτείται η αναφορά τους. 
 
Στις 30.09.2021 τα οικονοµικά µεγέθη επιβεβαιώνουν την επιστροφή του Συνεταιρισµού στην ανάπτυξη, 

δεδοµένου ότι έχει ήδη επανακτηθεί το σύνολο του ακινητοποιηµένου λόγω πανδηµίας στόλου 

(30.09.2021: 5.940 οχήµατα, 31.12.2020: 4.115 οχήµατα) ενώ έχει επιτευχθεί σηµαντική αύξηση στα 

εγγεγραµµένα ασφάλιστρα που υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% σε σχέση µε την 30.09.2020. Ο 

Συνεταιρισµός υπερκαλύπτει σε συνεχή βάση τις απαιτήσεις φερεγγυότητας, τόσο τις ελάχιστες (MCR) 

όσο και τις συνολικές (SCR) ενώ και η συµµετοχή στα stress tests της Πανευρωπαϊκής Εποπτείας 

αποδεικνύουν την ιδιαίτερη αντοχή του σε περαιτέρω ακραίες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, το 

αναθεωρηµένο επιχειρηµατικό πλάνο για την τριετία 2021 – 2023 παρακολουθείται σε τακτική βάση, 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΣΥΝΟΛΟ

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη 

αξία µέσω αποτελεσµάτων
0 0 0 0

Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 7.186.482 7.186.482 6.836.234 6.836.234

Σύνολo 7.186.482 7.186.482 6.836.234 6.836.234

Όµιλος / Συνετρισµός 

31/12/2020

Όµιλος / Συνετρισµός 

31/12/2019Στοιχεία Ενεργητικού
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ενώ επιπλέον σενάρια εξετάζονται και η επίπτωση από τυχόν διατήρηση επι µακρόν των αρνητικών 

συνθηκών στις αγορές ποσοτικοποιείται.  

 
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021 

 

Ο Πρόεδρος ∆Σ 

 

 

 

Θεόδωρος-Βασίλειος 

Καραµήτρος 
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∆ιευθυντής 

 

 

Ανδρέας 

Καλλίνωσης  

Α.∆.Τ. Ξ286002 

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 112957  

Α’ Τάξης 

Ο Υπεύθυνος 

Αναλογιστής 

 

 

Βασίλειος            

Αγγέλου 
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